
1 

 

 بسم اهلل الرٓتن الرحيم

 [! قَِبيُح اْلَكََلم: ِسََلُح اللَِّئام و ! لَِباُس اْلِعْلم اْلِحْلم ] العنوان:
َنا َحُلْمَنا: قاعدة أىل الفضل) ُر َأْن يَ ْعُظَم ِحْلُمَك َوَيْكثُ َر ِعْلُمكَ ، و ِإَذا ُجِهَل َعَلي ْ  (اْْلَي ْ

بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد  أيبللعالمة  احللملكتاب  وتخريجوتعليق تهذيب وىو 
 ى  ٕٔٛبن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي املعروف بابن أيب الدنيا املتوىف: 

 اهلل ماأيب فقيو حفظهمذكر الرباين ، خريج الشيخ ، أبو األكياسأبو زيدان العريب :قيده

 الفهرس
 سندي إذل املؤلف رٓتو اهلل تعاذل رٓتة واسعة (ٔ
 مقدمة (ٕ
ُر َعَلْيوِ لعلم )واحللم( اطََلُب  (ٖ  َوالصَّب ْ
 طََلُب الرّْفْ َعَة ِعْنَد اللَِّو باحْلِْلمُ  (ٗ
 َشَرُف احْلِْلِم ِف يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ  (٘
 احْلَِليُم َوأَْعَوانُوُ  (ٙ
ُهَما اللَُّو احْلِْلُم َواأْلَنَاةُ  (ٚ ب ُّ  َخْصَلَتاِن ُيُِ
ِفيوِ  (ٛ ُكوُت َعِن السَّ  َفِضيَلُة السُّ
 . . . َعاِقٌل َوَجاِىلٌ  النَّاُس َرُجاَلنِ  (ٜ

 َأْشَعُر النَّاسِ  (ٓٔ
 َأْْتَُل احلَِْكِم َواأْلَْشَعاِر ِِف ذِْكِر احْلِْلمِ  (ٔٔ
 ِمْن ِحَكِم َوْىِب ْبِن ُمَنبّْوٍ  (ٕٔ
 َوِصيَُّة لُْقَماَن ِِلبِْنِو َعِن احْلِْلمِ  (ٖٔ
 حَمَبَُّة اللَِّو لِْلَحِليمِ  (ٗٔ
 َفْضُل أَْىِل احْلِْلِم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  (٘ٔ
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 ُل ُُمَاَلَسِة احْلَُلَماءِ َفضْ  (ٙٔ
ْرَداِء بِاحْلِْلمِ  (ٚٔ  َوِصيَُّة َأيب الدَّ
ُر َعَلى اْلَمْكُروهِ  (ٛٔ  ِمْن َعاَلَمِة احْلَُلَماءِ ، الصَّب ْ
 زِيَنُة اْلَمْرِء ِف احْلِْلمِ  (ٜٔ
 ِمْن َوَصايَا لُْقَمانَ  (ٕٓ
َياَدُة أِلَْىِل احْلِْلمِ  (ٕٔ  السّْ
 النَّاُس َمَعاِدنُ  (ٕٕ
ُر زَلَِّة اْلَكرِ  (ٖٕ  مِي ِمَن احْلِْلمِ ِست ْ
 ثَ َواُب احْلِْلِم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  (ٕٗ

  رحمو اهلل تعالى رحمة واسعة إلى المؤلفسندي 
أيب حممد اللوذعي شيخنا املقرئ ( ٔ)أروي كتاب الصمت لو عن 

 ياسينالشيخ املسند حممد ( ٕ)، عن ٔاملكي حفظو اهلل نور سفيان
بن عبد  بهاء الدينوعشرين:  ر فوق املائةالشيخ املعمّ ( ٖ)الفاداين، عن 

بن حممد الكابلي،  فيض الرحمن( ٗ)، عن نزيل مكة ٕليالكابُ  اهلل األفغاين
أبيو ورل اهلل ( ٙ)بن ورل اهلل الدىلوي، عن  عبد العزيزالشيخ ( ٘)عن 

 أبيو( ٛ)، عن ٗوراينبن إبراىيم الكُ  إلياسالشيخ املال ( ٚ)، عن ٖالدىلوي
                                                 

ٔ
ِل٠و ِؼٙل "إٌصو" ٌزؾف١ع اٌموآْ اٌىو٠ُ، ثّبالع عبٜٚ اٌْول١خ. ٘ٛ ١ّقٕب   

فٟ ِؼٙلٖ "اثٓ ػجبً" ٞ ىاه صل٠مٗ ١ّقٕب اٌلوزٛه ِؼ١ٓ ك٠ٓ هللا اٌجصو

 ، ْٓ فبٍزغيد ِٕٗ ثؼط َ،  ٖٕٔٓك٠َّجو  1ٔ٘ـ /  ٖ٘ٗٔفٟ صفو اٌق١و ثىالر١

 أٍب١ٔل وزت اٌؾل٠ش اٌزٟ لوأد ثؼعٙب ػ١ٍٗ ٚاٌؾّل هلل.
ٕ
، ٟٚ٘ ٔبؽ١خ ِؼوٚفخ ِٓ كابلثفزؼ اٌىبف ٚظُ اٌجبء اٌّٛؽلح ، ٘نٖ إٌَجخ اٌٝ   

 .ثالك إٌٙل
ٖ
ٚلل . لك أؽّل ثٓ ػجل اٌوؽ١ُ ثٓ ا١ٌْٙل ٚع١ٗ اٌل٠ٓ٘ٛ َِٕل إٌٙل، اإلِبَ اٌّغ  

، ٚأؽّل اٍّٗ األٚي، لقبوٍّٝ ٔفَٗ فٟ أغٍت وزجٗ ثٌٟٛ هللا ثٓ ػجل اٌوؽ١ُ، ٚ٘ٛ 

 .ٚاٍّٗ اٌزبه٠قٟ ػظ١ُ اٌل٠ٓ، ٠ٚىٕٝ ثؤثٟ ِؾّل
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الشيخ ( ٓٔ)الطربي، عن  زين العابدينالسيد  (ٜ)إبراىيم الكوراين، عن 
بن إبراىيم  محمدالشيخ ( ٔٔ)املصري، عن  ٘اريصّ حَ  ال عبد الواحد

أيب ( ٖٔ)، عن ٙالعسقالين ابن حجراحلافظ ( ٕٔ)ري املصري، عن مَ العُ 
زينب بنت  الشيخة( ٗٔ)، عن ٚبن أٓتد بن غيثم محمدعبد اهلل 

 بنت عبد اهلل( ٙٔ)السعود، عن  بن أيب يحيىالشيخ ( ٘ٔ)الكمال، عن 
الشيخ ( ٛٔ)بن أٓتد بن طلحة، عن  الحسينالشيخ ( ٚٔ)الرىبانية، عن 

( ٕٓ)عن ، ابن صفوانالعالمة ( ٜٔ)بن احلسني بن املنذر، عن  الحسن
 اهلل. مرٓته بن أبي الدنيااإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهلل بن حممد 

 مقدمة 
نْ َيا أَبُو َبْكرِ قال الشيخ العَلمة  َىاُروُن ( ٕٔ)نَا : ْبُن أَِبي الدُّ

َنٍَِر، َعْن  ِو ْبُن َوْىٍب َعْن ُعَمَر ْبنَعْبُد اللَّ ( ٕٕ)ْبُن َمْعُروٍف، نا 
ْمِح، َعْن ( ٕٗ)َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث، َعْن ( ٖٕ) ( ٕ٘)َدرَّاٍج َأيب السَّ

: قَاَل َرُسوُل اللَِّو الَ قَ  َأيب َسِعيٍد اْْلُْدرِيّْ ( ٕٙ)َعْن  َٛأيب اْْلَْيَثِم،
                                                                                                

ٗ
، ٟٚ٘ اؽلٜ كوزان٘نٖ إٌَجخ اٌٝ  ثعُ اٌىبف ٚفزؼ اٌواء ٚفٟ آفو٘ب إٌْٛ،  

 .لوٜ أٍفوا١٠ٓ
٘
ثعُ اٌؾبء ٍٚىْٛ اٌصبك اٌٍّّٙز١ٓ ٚفٟ آفو٘ب اٌواء، ٘نٖ ": الحصسىأِب "  

 .اٌؾص١و عّبػخ اٌٝ ػًّثٗ إٌَجخ اٌٝ اٌؾصو ٟٚ٘ عّغ اٌؾص١و، َٔت 
ٙ
٘نٖ إٌَجخ اٌٝ ِٛظؼ١ٓ، أؽلّ٘ب اٌٝ ثٍلح ِٓ ثالك اٌَبؽً ف١ّب ٠ٍٟ ؽل ِصو   

ٚػَمالْ اٌْبَ . عسقالن، ٚاٌضبٟٔ اٌٝ ِؾٍخ ثجٍـ ٠مبي ٌٙب عسقالن٠مبي ٌٙب 

 .ٚأوضو االٔزَبة اٌٝ ػَمالْ اٌْبَ ٚكِْك ٠مبي ٌّٙب اٌؼوٍٚبْ ِٓ ؽَّٕٙب.
7
 ٌؼً اٌصٛاة: غض١ُ، أٚ: ١٘ضُ. ٚهللا أػٍُ.  

1
: كهاط ِقزٍف ف١ٗ )ٚصمٗ اثٓ ِؼ١ٓ كهاط أثٛ اٌَّؼ ػٓ أثٟ ا١ٌٙضُإٌَل[  ضعيف]  

بي أثٛ كاٚك: أؽبك٠ضٗ ٚاثٓ ّب١٘ٓ ٚاثٓ ؽجبْ ٚاثٓ ثْىٛاي، ٚظؼفٗ آفوْٚ( ٌىٓ ل

َِزم١ّخ اال ِب وبْ ػٓ أثٟ ا١ٌٙضُ ػٓ أثٟ ٍؼ١ل. لبي اٌؾبفع: صلٚق، فٟ ؽل٠ضٗ 

 .ػٓ أثٟ ا١ٌٙضُ ظؼف. ٚ٘ٛ ٕ٘ب ونٌه وّب روٜ
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ََل َحِليَم ِإَلا ُذو َعثْ َرٍة، َوََل َحِكيَم ِإَلا ُذو » َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:
 )ت( ٜ«َتْجرِبَةٍ 
  ُر َعَلْيوِ )والحلم( العلم طََلُب  َوالصاب ْ
ْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيوِ قَالَ  َٓٔعْن َأيب ُىرَيْ رَةَ  -ٔ  : َسَِ

َعلُِّم، »َوَسلََّم يَ ُقوُل:  َا اْلِعْلُم بِالت َّ ، َوَمْن يَ َتَحرَّ َواْلِحْلُم بِالتاَحلُّمِ ِإَنَّ
رَّ يُ َوقَّوُ  َر يُ ْعطَُو، َوَمْن يَ تَِّق الشَّ  (: خط)حسن «اْْلَي ْ

َنةَ  ُسْفَياَن ْبنعن  -ٕ : َكاَن ِمْن ُدَعاِء َرُسوِل اللَِّو َصلَّى قَالَ  ُعيَ ي ْ
، َوَأْكرِْمِِن َوزَي ِّنِّي بِاْلِحْلمِ اللَُّهمَّ أَْغِنِِن بِاْلِعْلِم، »َوَسلََّم:  اهلُل َعَلْيوِ 

ْقَوى، َوَْتّْْلِِن بِاْلَعاِفَيةِ   )جنار( ٔٔ«بِالت َّ
  ِِّعْنَد اللاِو باْلِحْلم فْ َعةطََلُب الر 
ابْ تَ ُغوا : »َعْن َأيب ُىرَيْ رََة، َعِن النَِّبّْ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَالَ  -ٖ

َتِصُل َمْن »قَاُلوا: َوَما ِىَي يَا َرُسوَل اللَِّو؟ قَاَل: « الرِّفْ َعَة ِعْنَد اللاوِ 
ْن َجِهَل َعَلْيكَ َقَطَعَك َوتُ ْعِطي َمْن َحَرَمَك   )عد( ٕٔ«َوَتْحُلُم َعما

                                                 
9
ٚكهاط أثٛ اٌَّؼ فٟ ٍٕلٖ: ػّو ثٓ ّٔو )ِغٙٛي اٌؾبي(، إٌَل[  ضعيف]  

 * لبي اٌزوِنٞ: ؽَٓ غو٠ت.)ِقزٍف ف١ٗ(. 
ٔٓ

 فٟ اٌغب١ٍ٘خ ػجل ٌّّ أثٛ األٍٛك، ٚفٟ اإلٍالَ ػجل اٌوؽّٓ.أثٛ ٘و: اٍّٗ   
ٔٔ

 لبي اٌؼوالٟ*  اثٓ ػ١١ٕخ ِٓ اٌٍٛطٝ ِٓ أرجبع اٌزبثؼ١ٓ. [معضلٍٕلٖ ]  

 ( ٌُ أعل ٌٗ إٍبكاً.ٕٖٗ/ ٙلبي اثٓ اٌَجىٟ: ) (: ٌُ ألف ٌٗ ػٍٝ أصً.1ٖٔٔ/ٗ)
ٕٔ

ٞ  إٌَل[  ضعيف]   ٌِْؼ١ِو ُِ ا ٌَْؾَى ُٓ ا ٌُ ثْ ُٓ )ِغٙٛي اٌؾبي(،  فٟ ٍٕلٖ: اِْكِه٠ ُل ْث َّّ َؾ ُِ  ٚ

َْ )ِمجٛي(. ْف١َب ٍُ ِٓ أَثِٟ  ِ ْث ٟ  )ِزُٙ ثبٌٛظغ(، ٚ َػْجِل هللاَّ َلِٔ َّ ٌْ َو ا َّ عبِغ * لبي فٟ  ُػ

 .(ِزوٚن) اثٓ ػلٜ ػٓ اثٓ ػّو ٚف١ٗ اٌٛاىع ثٓ ٔبفغ: هٚاٖ األؽبك٠ش
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اْلِحْلُم َخْصَلٌة ِمْن » :قَالَ  َٖٔعْن َرَجاِء ْبِن َأيب َسَلَمةَ  -ٗ
 «ْقلِ ِخَصاِل اْلعَ 

هِ  -٘ ، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدّْ : قَالَ  َعْن َصاِلِح ْبِن َعْبِد اللَِّو اْلَْطّْيّْ
ِمْن ُسَنِن  َٗٔخْمسٌ ": قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

َعطُُّر "اْلُمْرَسِلينَ  َواُك، َوالت َّ  ٘ٔ.: احْلََياءُ، َواحْلِْلُم، َواحلَِْجاَمُة، َوالسّْ
  َُف اْلِحْلِم ِفي يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ َشر 
 َعْن َأيب ُىرَيْ رََة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: -ٙ

ْنَساُن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة » َأْن َتِصَل َمْن َقَطَعَك، َأْرَبٌع َيْشُرُف ِبِهنا اْْلِ
ْن ظَ  ْن َجِهَل  َلَمَك،َوتُ ْعِطَي َمْن َحَرَمَك، َوتَ ْعُفَو َعمَّ َوَتْحُلَم َعما

 × ٙٔ«َعَلْيكَ 
، َعِن النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: -ٚ ِإنَّ الرَُّجَل » َعْن َعِليٍّ

 َوإِنَُّو لَُيْكَتُب َجارًا ، ٚٔلَُيْدِرُك بِاْلِحْلِم َدرََجَة الصااِئِم اْلَقاِئمِ  اْلُمْسِلمَ 

                                                 
ٖٔ

 ِٓ وجبه أرجبع اٌزبثؼ١ٓ، صمخ فبظً ػبثل.  
ٔٗ

ِٓ ٍٕٓ اٌّو١ٍٍٓ.  أزبعؽل٠ش أثٟ أ٠ٛة ػ١ٍٗ اٌَالَ ثٍفع: ٚهٚاٖ اٌزوِنٞ ِٓ   

 فنوو إٌىبػ ٌُٚ ٠نوو اٌؾٍُ ٚاٌؾغبِخ.
ٔ٘

ِٓ إٌَل[  ضعيف]   ِّٟ )ِزوٚن اٌؾل٠ش(، َٚصبٌِِؼ ْث ِّ ٍَ ٍْ ٍل األَ َّّ َؾ ُِ  ُٓ ُو ْث َّ فٟ ٍٕلٖ: ُػ

ِّٟ )ِمجٛي(، ٚأثٖٛ )ِغٙٛي اٌؾبي(. ِّ ٌُْقطَ ِ ا (: 1ٔٗٔ/ ٗ) لبي اٌؼوالٟ*  َػْجِل هللاَّ

ٌزوِنٞ ٚؽَٕٗ ِٓ . ٚافٟ ٔٛاكه األصٛي ثَٕل ظؼ١فٚهٚاٖ فٟ اٌّضبٟٔ ٚا٢ؽبك 

 .ٚىاك إٌىبػ، فؤٍمػ اٌؾٍُ ٚاٌؾغبِخ"، أزبع: "ؽل٠ش أثٟ أ٠ٛة
ٔٙ

وُ إٌَل[  ضعيف]   َّ ِّٟ ٚ فٟ ٍٕلٖ: ُػ ِّ ٍَ ٍْ ٍل األَ َّّ َؾ ُِ  ُٓ ٟ  ْث ِل٠ِٕ َّ ٌْ ج١ٍِت ا َّ  ُٓ ِ ْث َػْجُل هللاَّ

  .)ِزوٚوب اٌؾل٠ش(
ٔ7

َِ ثآ٠بِد هللاٚصّؼ: "   ا َّٛ َِ اٌمَ ا َّٛ َك ١ٌَُْلِهُن َكَهَعخَ اٌصَّ لَّ ََ ُّ َُ اٌ ٍِ َْ ُّ ّْ اٌ ِٗ ، ا ِٓ ُفٍُمِ َْ ثُِؾ

 ِٗ َِ َظِو٠جَزِ  )ؽُ غت( ػٓ اثٓ ػّوٚ.". َٚوَو
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 )حل( ٛٔ«بَ ْيِتوِ  َوَما َّيِْلُك ِإِلَّ أَْىلَ 
{ ]آل رَباانِيِّينَ }ُكونُوا تعاذل: ، ِف قَ ْولِِو َٜٔعْن َأيب َرزِينٍ  -ٛ

 ٕٓ.ُحَلَماَء ُعَلَماءَ [ قَاَل: ٜٚعمران: 
}َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اْْلَاِىُلوَن ِف قولو تعاذل: ، َٕٔعِن احلََْسنِ  -ٜ

َعَلْيِهْم َلْم  ُجِهلَ [ قَاَل: ُحَلَماُء َوِإْن ٖٙ{ ]الفرقان: قَاُلوا َسََلًما
 .َيْجَهُلوا
{ َىْونًا}َّيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض : َٕٕعْن َعطَاِء ْبِن َأيب رَبَاح -ٓٔ

 .ُحَلَماُء ُعَلَماءُ  [ قَاَل:ٖٙ]الفرقان: 
  ُاْلَحِليُم َوَأْعَوانُو 

ُل ِعَوِض احْلَِليِم ِمْن ِحْلِمِو »قَاَل َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب:  -ٔٔ أَوَّ
 «ُكلاُهْم َأْعَوانُُو َعَلى اْلَجاِىلِ   النااسَ َأنَّ 

                                                 
ٔ1

فٟ ٍٕلٖ: اٍّبػ١ً ثٓ ػ١بُ اٌؼَٕٟ )صلٚق فٟ هٚا٠زٗ ػٓ إٌَل[  ضعيف]  

ِ )ِغٙٛي(أً٘ ثٍلٖ، ٚفٍػ فٟ غ١وُ٘(، ٚ َػجْ  ِٓ ُػج١َِْل هللاَّ ِ ْث / ٗ) لبي اٌؼوالٟ*  .ِل هللاَّ

، أثٛ ا١ٌْـ فٟ وزبة اٌضٛاة. )ٚ(: هٚاٖ اٌطجوأٟ فٟ األٍٚػ ثَٕل ظؼ١ف1ٔ٘ٔ

، "ثبٌؾٍُ"( ٌُ أعل لٌٛٗ: ٕٖٗ/ ٙلبي اثٓ اٌَجىٟ: )(. ظؼ١ف ٍٖٕٚل: لبي إٌّنهٞ

 .وّب ِعٝ "بحسه خلقو"ٚأّب اٌّؼوٚف: 
ٔ9

ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠مبي ، ثٓ إٌّزفك لقيط به عامس به صبسةاٍّٗ ، ؼم١ٍٟاٌ: أثٛ هى٠ٓ   

 .فمل َٔجٗ اٌٝ علٖ"، ٌم١ػ ثٓ صجوح"ِٚٓ لبي . ٌٗ صؾجخ"، ٚافل ثٕٝ إٌّزفك"ٌٗ 
ٕٓ

{ ]آي ػّواْ: : رؼ١ٍمبً  اٌجقبهٞهٜٚ ٚ   َٓ ًٍ: }ُوُٛٔٛا َهثَّب١ِّ١ِٔ ُٓ َػجَّب : [79لَبَي اْث

٠ُمَبُي: اٌوَّ  َٚ بَء فُمََٙبَء،  َّ ًَ ُؽٍَ ٟ  اٌَِّنٞ ٠َُوثِّٟ إٌَّب  .بِِصَغاِز الِعْلِم قَبَْل ِكبَاِزهِ ثَّبِٔ
ٕٔ

 اٌؾَٓ اما أغٍك فٙٛ اٌؾَٓ ثٓ أثٟ اٌؾَٓ اٌجصوٞ اٌيا٘ل اٌىج١و اٌّؼوٚف.  
ٕٕ 
صمخ فم١ٗ فبظً ، ٌىٕٗ وض١و اإلهٍبي ، ٚ ل١ً : رغ١و ثؤفوح ، ِٓ ٍٚطٝ اٌزبثؼ١ٓ،  

 .ٚ ٌُ ٠ىضو مٌه ِٕٗ
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َلَغ الراأْ » قَاَل ُمَعاِويَُة: -ٕٔ ُلُغ الراُجُل َمب ْ ِي َحتاى يَ ْغِلَب ََل يَ ب ْ
ُلُغ َذِلَك ِإِلَّ َلُو ِحْلُمُو َجهْ  رُُه َشْهَوتَُو، َوَِل يَ ب ْ ِة اْلِحْلمِ  َوَصب ْ  «ِبُقوا

َما »َن يُ َقاُل: قَاَل: َكا ْٖٕبن ُحْجٍر اْلَقْيِسيّ ُحبَ يّْب عن  -ٖٔ
 «ِحْلٍم ِإَلى ِعْلمٍ ُأِضيَف َشْيٌء ِإذَل َشْيٍء ِمْثُل 

؛ اْلِحْلُم َأْرَفُع ِمَن اْلَعْقلِ : »قَالَ  َعْن َرَجاِء ْبِن َأيب َسَلَمةَ  -ٗٔ
ى بِوِ   «أِلَنَّ اللََّو تَ َعاذَل َتَسمَّ

، مُ اْلَعْقِل اْلِحلْ  )عماد(ِدَعاَمُة : »ٕٗقَاَل َأْكَثُم ْبُن َصْيِفيٍّ  -٘ٔ
ُر اأْلُُموِر اْلَعْفوُ  ُر، َوَخي ْ  .«َوِْتَاُع اأْلَْمِر الصَّب ْ

رًا، وََكاَنْت َلُو  -ٙٔ ُه ُعَمي ْ ، أَنَّ َجدَّ َعْن َأيب َجْعَفٍر احلََْطِميّْ
َفَهاِء، فَِإنَّ ُُمَاَلَستَ ُهْم »ُصْحَبٌة أَْوَصى بَِنيِو:  يَا َبِِنَّ إِيَّاُكْم َوُُمَاَلَسَة السُّ

ِفيِو ُيَسرا  ،َدنَاَءةٌ  ، َوَمْن ُيِجْبُو يَ ْنَدمْ ، ِبِحْلِموِ  َمْن َيْحُلْم َعَلى السا
، َوِإَذا أَرَاَد َأَحدُُكْم َأْن يَْأُمَر  بُّ َوَمْن َيْصربْ َعَلى َما َيْكرَُه يُْدرِْك َما ُيُِ

َهى َعِن اْلُمْنَكِر فَ ْليُ َوطّْْن نَ ْفَسُو َعَلى الصَّرْبِ  َعَلى  بِاْلَمْعُروِف، َويَ ن ْ
َمْن َوِثَق بِالث اَواِب َلْم َيِجْد َمسا فَِإنَّ ، اأْلََذى َويَِثْق بِالث ََّواِب ِمَن اللَّوِ 

 «اْْلََذى

                                                 
ٕٖ

فٟ اٌزبه٠ـ: ِصغو اإلٍُ، ِب ػٍّذ ثٗ ثؤٍب ثؼُل. * ٚمووٖ أثٛ اٌفلاء  لبي اٌن٘جٟ  

  اٌَٛكٟٚٔ اٌؾٕفٟ فٟ "اٌضمبد ِّٓ ٌُ ٠مغ فٟ اٌىزت اٌَزخ".
ٕٗ

ؽى١ُ اٌؼوة فٟ اٌغب١ٍ٘خ، ٚأؽل اٌّؼّو٠ٓ. ػبُ ىِٕب غ٠ٛال، ٚأكهن )أوضُ(   

طو٠ك، ٌُٚ ٠و اإلٍالَ، فّبد فٟ اٌ اإلٍالَ، ٚلصل اٌّل٠ٕخ فٟ ِئخ ِٓ لِٛٗ ٠و٠لْٚ

 ٚأٍٍُ ِٓ ثٍغ اٌّل٠ٕخ ِٓ أصؾبثٗ.، إٌجٟ صٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُّٚ
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}َّيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َىْونًا{ : ِف قَ ْولِِو تَ َعاذَل  َعِن احلََْسنِ  -ٚٔ
ِكيَنُة اْلَهْوُن ِفي َكََلِم اْلَعَرِب اللِّيُن َوالسا »[ قَاَل: ٖٙ]الفرقان: 

 «َواْلَوقَارُ 
ٔٛ-  : اْلِحْلُم َمْعَجَزٌة َعِن »قَاَل اأْلَفْ َوُه ْبُن َماِلٍك اأْلَْزِديُّ

، َواْلِعيُّ َمْهَدَمٌة لِلث ََّناءِ  َواْلُفْحش، اْلَغْيظِ  َوِمْن َخْْيِ َما ظَِفَر ، ِمَن اْلِعيّْ
 «البدنرَاَحُة َوِفي تَ ْرِك اْلِمَراِء ، اللَّْساُن احلََْسنُ : بِِو الرَّْجالُ 

  ُهَما اللاُو  اْلِحْلُم َواْْلَنَاةُ : َخْصَلَتاِن ُيِحب ُّ
َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل أِلََشجّْ  -ٜٔ

ُهَما اللاوُ ِإنَّ ِفيَك َخْصَلتَ نْيِ »َعْبِد اْلَقْيِس:   «اْلِحْلُم، َواْْلَنَاةُ :  ُيِحب ُّ
 : م()صحيح

؟ قَاَل: َأْشَجعُ لَِعْمرِو ْبِن اأْلَْىَتِم: َأيُّ الرَّْجاِل  قَاَل ُمَعاِويَةُ  -ٕٓ
: َأيُّ الرَّْجاِل َأَْسَى؟ قَاَل: َمْن َبَذَل ُدنْ َياُه قَالَ . َردا َجْهَلُو ِبِحْلِموِ َمْن 

 .ِف َصاَلِح ِديِنوِ 
 ُكوت ِفيوِ  َفِضيَلُة السُّ  َعِن السا

اِعُر، فَ َقاَل:  َكْلبٍ َعْن ُعَباَدَة ْبِن   -ٕٔ قَاَل: أَتَاين اْلُمَؤمَُّل الشَّ
َلَة اأْلَبْ َيات َقْد َعِلْمُت أَنََّك َِل تَ ْرِوي رل َشْيًئا َوَلِكِن اَْسَعْ   :َىِذِه اللَّي ْ

ُكوتُ  ٌر ِمْن ِإَجابَِتِو السُّ ِفيُو َفََل ُتِجْبُو ... َفَخي ْ لَِئيُم . ِإَذا َنَطَق السا
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فَ َلْسُت . ُمِِن لَِيْحَظى ... َوَلْو َدَمُو َسَفْكُت َلَما َحِظيتُ اْلَقْوِم َيْشتُ 
 .ا ... َخزِيُت ِلَمْن ُيَشاِتُُو َخزِيتُ ُمَشأِّا أََبًدا لَِئيم

ْقَوى َعََلَماٌت يُ ْعَرُفوَن ِبَها": قَالَ  َعِن احلََْسنِ  -ٕٕ : ِْلَْىِل الت ا
 َوِقلَُّة اْلَفْخرِ ، يَفاُء بِاْلَعْهدِ ِصْدُق احلَِْديِث، َوأََداُء اأْلََمانَِة، َواإْلِ 

َعَفاءِ  لِلنَّْساِء،  َوِقلَُّة اْلُمثَافَ َنةِ ، َواْْلَُياَلِء، َوِصَلُة الرَِّحِم، َوَرْٓتَُة الضُّ
َوات َّْباُع اْلِعْلِم ِفيَما يُ َقرُّْب ِإذَل اللَِّو ، َوَسَعُة اْلِعْلمِ ، َوُحْسُن اْْلُُلقِ 

 ة املالزمة حىت تعرف باطن أمرىّن()قلت: املثافن". زُْلَفى
ُكوُت َجَوابٌ »يَ ُقوُل:  اأْلَْعَمشعن  -ٖٕ  .ٕ٘«السُّ
؟ اْلَحِليمُ أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش: قَاَل ِكْسَرى ِلَوزِيرِِه: َمِن قَاَل  -ٕٗ

ِفيوَ الَِّذي »قَاَل:   .«ُيْصِلُح السا
يًما: َما قيَل لِِعيَسى ْبِن طَْلَحَة ْبِن ُعبَ ْيِد اللَِّو وََكاَن َحلِ  -ٕ٘

لُّ   .احْلِْلُم؟ قَاَل: الذُّ
لُّ »قَاَل ُمَعاوِيَُة:  -ٕٙ َما َيُسرُّين َبَدَل » . وقال:«ِإنا اْلِحْلَم الذُّ

َعمِ اْلَكر   «ِم ُٓتُْر الن َّ
، فَ َواللَِّو قَارُِعوا قُ َرْيًشا بِاْلِحْلمِ  يَا َبِِن أَُميَّةَ »قَاَل ُمَعاِويَُة:  -ٕٚ

يُوِسُعِني َشْتًما َوُأوِسُعُو ِحْلًما َل ِمَن اْْلَاِىِليَِّة ِإْن ُكْنُت أَلَْلَقى الرَّجُ 

                                                 
ٕ٘

 ٚلبي ثؼعُٙ: اْ ِٓ اٌَىٛد ِب ٘ٛ أثٍغ ِٓ اٌغٛاة.  
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َوأُِثْيُُه فَ َيثُوُر ، فَ يُ ْنِجُدين  )أستنصره(َأْستَ ْنِجُدُه  فََأْرِجُع َوُىَو ِلي َصِديق
 .«َوََل زَاَدُه ِإَلا َكْرًما، يٍف َشَرفوُ َوَما َدَفَع اْلِحْلُم َعْن َشر ، َمِعي

َشَتْمُت ُفاَلنًا ِلَرُجٍل ِمْن »َجْعَونََة قَاَل:  َعْن َرُجٍل ِمْن آلِ  -ٕٛ
 «َفَحُلَم َعنِّي فَاْستَ ْعَبُدوِني ِبَها َزَمانًاأَْىِل اْلَبْصرَِة 

َنُة ْبُن ِحْصنٍ  -ٜٕ لّْ ُٓتُْر ": قَاَل ُعيَ ي ْ َما َيُسرُّين بَِنِصيِب ِمَن الذُّ
َعمِ  فََأْحَتمُلَها  َمَة فََأْكَرُىَها ِقيَل: وََكْيَف َذاَك؟ قَاَل: َأَْسَُع اْلَكلِ ، الن َّ

 ."َة َأْن ُأِجيَب فَ تُ َعاَد َعَليا ىَكَرا
ذََكَر َعِليُّ ْبُن احلَُْسنْيِ قَاَل: ِقيَل لَِرُجٍل ِمَن اْلُفْرِس: َأيُّ  -ٖٓ

َر أَنَّ  ْبِق َغي ْ ُمُلوِكُكْم َكاَن َأْٓتََد ِعْندَُكْم؟ قَاَل: أِلَْرَدِشَْي َفِضيَلُة السَّ
: ِقيَل: فََأيُّ َأْخاَلِقِو َكاَن أَْغَلَب َعَلْيِو؟ قَالَ ، ْيََة أَنُو ِشْْيَوانَ ِعْنَدنَا سِ 

ةِ ، ِقيَل: ُُهَا اْلِحْلُم َواْْلَنَاةُ "  " تَ ْوَأَماِن يُ ْنِتُجُهَما ُعُلوُّ اْلِهما
قَاَل: ِقيَل لِبَ ْعِض احلَُْكَماِء: َأيُّ  احلََْسنِ  َعِلّي ْبنعن  -ٖٔ

َعُب؟ قَاَل: َأْن ُتْسِمَع َصاِحَبَك َما ِفيِو فَ َيْكظُُم، ِعَقاِب احْلِْلِم َأصْ 
. )قلت: قرف َوَلِكْن َمْن َصَدَق َفَصبَ رَ  َولَْيَس اْلَحِليُم َمْن قَ َرفَ 

 معناه كذب وخلط(
  ٌالنااُس رَُجََلِن. . . . َعاِقٌل َوَجاِىل 

اِىٌل، فََأمَّا النَّاُس َرُجاَلِن َعاِقٌل َوجَ »قَاَل الرَّبِيُع ْبُن َخْيَثٍم:  -ٕٖ
ا اْلَعاِقُل َفََل تُ ْؤِذهِ   «اْلَجاِىُل َفََل ُتَجارِهِ ، َوأَمَّ
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؟ قَاَل:  ُسْدَت قَ ْوَمكَ ِِبَ : لِِعرَابََة ْبِن أَْوسٍ  قَاَل ُمَعاوِيَةُ  -ٖٖ
 .َوأُْعِطي َسائَِلُهْم َوَأْسَعى ِف َحَواِئِجِهمْ  َأْحُلُم َعْن َجاِىِلِهمْ ُكْنُت 

؟ قَاُلوا: ُخَرمْيُ ْبُن َسيِّدُُكمْ يَا َمْعَشَر طَيٍّْئ َمْن قَاَل ُمَعاوِيَُة:  -ٖٗ
َواْغتَ َفَر  َوَحُلَم َعْن َجاِىِلَناأَْوٍس: َمِن اْحَتَمَل َشْتَمَنا َوأَْعَطى َسائَِلَنا 

َنا  .َفْضَل َضْربَِنا إِيَّاُه بِِعِصي ّْ
  َِأْشَعُر النااس 

ِسَناَن ْبَن َلِقيٍط َمْوذَل ُعْرَوَة ذََكَر أَُميَُّة ْبُن ِشْبٍل قَاَل: أَتَ ْيُت  -ٖ٘
ٍد َعاِمِل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز وََكاَن َقْد أَْدَرَك النَّاَس َفَشاَوْرتُُو  ْبِن حُمَمَّ

ِإَذا دلَْ تُ ْنِكْئ َعُدوََّك َِل ِبَا يُْدِخُلُو َعَلْيَك ِِف »ِف َشْيٍء فَ َقاَل رل: 
 «فَِبنَ ْفِسَك َبَدْأتَ ِديِنَك 

ٖٙ-  : ْثمُ »قَاَل زَْيُد ْبُن َعِليٍّ  «َما َظِفَر َمْن َظِفَر ِبِو اْْلِ
دٍ  -ٖٚ إِنَُّو َوَقَع بَ ْيِِن َوبَ نْيَ قَ ْوِمي ": قَاَل َرُجٌل ْلَِْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

فَ َقاَل "، ِإنَّ تَ رَْكَك ُذلّّ : فَ يُ َقاُل رل  ُمَناَزَعٌة ِفي َأْمٍر َوِإنِّي أُرِيُد تَ رَْكوُ 
لِيَل ُىَو الظااِلمُ  َجْعَفٌر: ِإنَّ   .الذا

  َِأْجَمُل اْلِحَكِم َواْْلَْشَعاِر ِفي ِذْكِر اْلِحْلم 
َأَساَء فَُأْحِسَن َمْن »َكاَن يُ َقاُل:   :قَاَل اْْلَِليُل ْبُن َأْٓتَدَ  -ٖٛ

 «يَ ْرَدُعُو َعْن ِمْثِل ِإَساَءتِوِ  َحَصَل َلُو َحاِجٌز ِمْن قَ ْلِبوِ ، ِإلَْيوِ 
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رْ  -ٜٖ َعلُِّم »َداِء: قَاَل أَبُو الدَّ َا اْلِعْلُم بِالت َّ ، َواْلِحْلُم بِالتاَحلُّمِ ِإَنَّ
َر يُ ْعطَوُ  رَّ يُ َوقَّوُ ، َوَمْن يَ َتَحرَّ اْْلَي ْ  «َوَمْن يَ تَ َوقَّ الشَّ

َلْسُت ِبَحِليٍم »قَاَل: قَاَل اأْلَْحَنُف ْبُن قَ ْيٍس:  َعْن احلََْسنِ  -ٓٗ
 «َوَلِكْن أََتَحلامُ 

  ِْٕٙبِن ُمَنبِّوٍ  ِمْن ِحَكِم َوْىب 
رِيُّ ْبُن َُيََْي: َوَجْدُت ِكَتابًا ِفيِو قَ ْوٌل قَ قَاَل  -ٔٗ اَلُو َوْىُب السَّ

َيْجَهْل َيْسَلْم، َوَمْن  َيْصُمتْ يُ ْرَحْم، َوَمْن  يَ ْرَحمْ ْن م»ْبُن ُمَنبٍّْو: 
رِّ ، َوَمْن يَ ْعَجْل ُيْخِطئْ ، َوَمْن يُ ْغَلبْ   َِل َيْسَلْم، َيْحِرْص َعَلى الشا

ْتمَ ، َوَمْن ََل يَدَُع اْلِمَراَء ُيْشَتمْ َوَمْن  َيْكَرُه يَْأََثْ، َوَمْن  ََل َيْكَرُه الشا
را  يَْأَمْن، َيْحَذِر اللاَو ُُيَْفْظ، َوَمْن  يَ ْتَبْع َوِصياَة اللاوِ يُ ْعَصْم، َوَمْن الشا

ََل َيُكْن ، َوَمْن يَ ْفَتِقرْ  ََل َيْسَأِل اللاوَ ، َوَمْن يَ تَ َولا اللاَو َيْمَتِنعْ َوَمْن 
 «َيْظَفرْ  َيْسَتِعْن بِاللاوِ ، َوَمْن َمَع اللاِو ُيْخَذلْ 

  َِوِصياُة لُْقَماَن َِلبِْنِو َعِن اْلِحْلم 
يَا بُ َِنَّ ِإينّْ ُموِصيَك ِِبَِصاٍل ِإْن ": ِِلبِْنوِ لُْقَمان قَاَل  -ٕٗ

ْكَت ِِّٔنَّ  ، ِحْلَمَك ِلْلَقرِيِب َواْلَبِعيدِ  َلْم تَ َزْل َسيًِّدا: اْبُسطْ َِتَسَّ
 َوأَْمِسْك َجْهَلَك َعِن اْلَكرمِِي َواللَِّئيِم، َوِصْل أَْقرِبَاَءَك َوْلَيُكْن ِإْخَواُنَك 

                                                 
ٕٙ

، صمخ ِْٙٛه" ٚلبي: ِٓ رىٍُ ف١ٗ ٚ٘ٛ ِٛصك)اثٓ ِٕجٗ( أٚهكٖ اٌن٘جٟ فٟ "  

 .ظؼفٗ أثٛ ؽفص اٌفالً ٚؽلٖ
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 ".الَِّذيَن ِإَذا فَاَرقُوَك َوفَاَرقْ تَ ُهْم دَلْ تُ َعْب ِِّٔمْ 
اَن ْبِن َيَسارٍ  -ٖٗ ِديَناٍر َفَجاَء قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َماِلِك ْبِن  َعْن َحسَّ

 ذََكْرتَِني ِبُسوءٍ َرُجٌل ِمْن َبِِن نَاِجَيَة فَ َقاَل: يَا أَبَا َُيََْي ذُِكَر رل أَنََّك 
 «َأْكَرُم َعَليا ِمْن نَ ْفِسيأَْنَت ِإَذْن »قَاَل: 

ِعي َشْتِمي ِسَفاًىا أَيَا َمنْ  قَاَل حَمُْموٌد اْلَورَّاُق: -ٗٗ ...  َتدا
ْلَت َعَليا َخي ْ  َأْكِسيَك الث ََّواَب بِِبْنِت َشْتِمي ... . ًرا يَا ُأَخيااَعجا

ا ... أََعزُّ َعَليَّ . َوَأْسَتْدِعي بِِو ِإّْتًا إِلَيَّا فَأَْنَت ِإَذْن َوَقْد َأْصَبْحَت ِضدِّ
 .ِمْن نَ ْفِسي َعِليِّا

َمْن أَمَّ َىَذا »َرفَ َعُو قَاَل: )التابعي(  َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَدانَ  -٘ٗ
، َوَورٌَع ِحْلٌم َيْضِبُط ِبِو َجْهَلوُ : بَ ْيَت ودلَْ َيُكْن ِفيِو ِخَصاٌل َثاَلثٌ الْ 

ا َحرََّم اللَُّو َعَلْيِو، َوُحْسُن ُصْحَبٍة ِلَمْن َصِحَبوُ  َفََل َحاَجَة ، َُيِْجزُُه َعمَّ
وِ   ٕٚ«ِللاِو ِفي َحجِّ

  َِمَحباُة اللاِو ِلْلَحِليم 
: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو قَالَ  َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَنارٍ  -ٙٗ

فَ ِإنَّ اللََّو ُيُِبُّ »َوَسلََّم:  ، َويُ ْبِغُض اْلَحِليَم اْلَحِييا اْلَغِنيا اْلُمتَ َعفِّ
اِئَل اْلُمْلِحفَ   ٕٛ«اْلَفاِحَش اْلَبِذيَء السَّ

                                                 
ٕ7

 ػٟ، ِٓ ٍٚطٝ اٌزبثؼ١ٓ.فبٌل ثٓ ِؼلاْ ٘ٛ اٌىال [منقطعٍٕلٖ ]  
ٕ1

ِٓ اٌزبثؼ١ٓ، ١ٌٌٚ اٌضمخ ػّوٚ ثٓ ك٠ٕبه ٘ٛ اٌغّؾٟ اٌّىٟ [ منقطعٍٕلٖ ]  

(: هٚاٖ اٌطجوأٟ ِٓ ؽل٠ش فبغّخ 1ٔ9ٔ/ ٗ) لبي اٌؼوالٟ*  عؼ١ف.اٌ اٌجصوٞ
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: لََّم قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوسَ  -ٚٗ
ُهنَّ َفاَل " ِبَشْيٍء ِمْن َعَمِلِو: يعتدّن َثاَلٌث َمْن دلَْ َيُكْن ِفيِو َواِحَدٌة ِمن ْ

ِفيوَ ، ى ََتِْجزُُه َعْن َمَعاِصي اللَّوِ تَ ْقو  َوُخُلٌق ، َوِحْلٌم َيُكفُّ ِبِو السا
 ٜٕ.يَِعيُش بِِو ِف النَّاِس "

  َةِ َفْضُل َأْىِل اْلِحْلِم يَ ْوَم اْلِقَيام 
هِ  -ٛٗ : قَاَل قَالَ  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدّْ

ِإَذا َْتََع اللَُّو اْلَْاَلِئَق يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ": َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
فَ يَ ُقوُل نَاٌس َوُىْم َيِسْيُوَن  ٖٓ؟أَْيَن َأْىُل اْلَفْضلِ : يُ َناِدي ُمَنادٍ 

اُىُم اْلَماَلِئَكُة فَ يَ ُقولُوَن: إِن ََّنا نَ رَاُكْم ف َ  يَ ْنطَِلُقوَن ِسرَاًعا ِإذَل اْْلَنَِّة فَ َتتَ َلقَّ
                                                                                                

اْ هللا ٠ؾت اٌؼجل اٌزمٟ : ِٓ ؽل٠ش ٍؼل ولمسلم"، اٌغٕٝ"ثَٕل ظؼ١ف كْٚ لٌٛٗ 

 .فٟقاٌ
ٕ9

فٟ ٍٕلٖ: ْ٘بَ ثٓ ػّبه اٌٍَّٟ )صلٚق عّٟٙ، افزٍػ ٌّب وجو إٌَل[  ضعيف]  

ٟ  )ظؼ١ف(، ٚ اٍّبػ١ً ثٓ اثوا١ُ٘ فصبه ٠زٍمٓ( ٍْجِ ٌَْى ِٓ ا َّ ْؽ ُٓ َػْجِل اٌوَّ بُك ْث َّّ ، ٚ َؽ

(: هٚاٖ اٌقوائطٟ فٟ ِىبهَ 1ٓ٘ٔ/ ٗ) لبي اٌؼوالٟ*  األٔصبهٞ )ظؼ١ف(.

فٟ ِىبهَ األفالق ِٓ ؽل٠ش األفالق ثبٍٕبك ظؼ١ف ٚهٚاٖ اٌطجوأٟ فٟ اٌىج١و ٚ

ضعفو ٌىٓ ١ّـ اٌطجوأٟ اثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل . * لبي اٌيث١لٞ: بإسناد حسهأَ ٍٍّخ 

: ونا لبي ا١ٌٙضّٟ، ٚهٚاٖ اٌج١ٙمٟ فٟ اٌْؼت ػٓ اٌؾَٓ اٌجصوٞ ِوٍالً . الرىبي

ٚهع ٠ؾغيٖ : كان الكلب خيساً منوثٍفع صالس فالي ِٓ ٌُ رىٓ ف١ٗ ٚاؽلح ِٕٙٓ 

 ي ٚعً أٚ ؽٍُ ٠وك.ػٓ ِؾبهَ هللا ػ
ٖٓ

   َٓ ِخ: أ٠ْ َِ ََ اٌم١َب ْٛ ّْ هللا رََؼبٌَٝ ٠مُٛي ٠َ صجذ فٟ ؽل٠ش أثٟ ٘و ػ١ٍٗ اٌَالَ ِوفٛػب: "ا

ََ ال ظً اال ظٍٟ". )َ(  ْٛ ُْ فِٟ ِظٍِّٟ ٠َ ُ ََ أُِظٍٙ  ْٛ َْ ٌَِغالٌٟ ا١ٌَ زَؾبث ٛ ُّ * ٚصجذ فٟ اٌ

َٓ اٌ ؟" )ق( ؽل٠ش ًٍٙ ثٓ ٍؼل ػ١ٍٗ اٌَالَ ِوفٛػب: "٠ُمبُي: أ٠ْ َْ ٛ ُّ بئِ * ٚصجذ صَّ

فٟ ؽل٠ش اثٓ ػّو ػ١ٍٗ اٌَالَ ِوفٛػب: "٠طٛٞ هللا اٌَّٛاد ٠َٛ اٌم١بِخ صُ 

 ِٞٛ َُّ ٠َْط ؟ صُ َْ زََىجُِّوٚ ُّ ٠ؤفن٘ٓ ث١لٖ ا١ٌّٕٝ صُ ٠مٛي: أٔب اٌٍّه أ٠ٓ اٌغجبهْٚ؟ أ٠ٓ اٌ

ِٗ صُ ٠مٛي: أٔب اٌٍّه أ٠ٓ اٌغجبه بٌِ َّ ِْ َّٓ ثِ َُّ ٠َؤُْفُنُ٘ َٓ صُ ْٚ؟ أ٠ٓ اٌّزىجوْٚ؟" األََهِظ١

 )َ( َُّ ِٗ صُ ِٕ١ ِّ ٚهٚاٖ )ؿ( ثٍفع: "٠مجط هللا األهض ٠َٛ اٌم١بِخ ٠ٚطٛٞ اٌَّٛاد ث١َِ

ٍُُٛن األَْهِض؟" ُِ  َٓ ٍُِه أ٠َْ َّ ٚصؾؼ ا١ٌْـ األٌجبٟٔ فٟ اٌصؾ١ؾخ ؽل٠ش . ٠َمُُٛي: أََٔب اٌ

 ٚهللا أػٍُ ٚػٍّٗ أرُ."أ٠ٓ ع١وأٟ أ٠ٓ ع١وأٟ؟ أ٠ٓ ػّبه اٌَّبعل؟". 
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فَ يَ ُقوُلوَن: . ِسرَاًعا ِإذَل اْْلَنَِّة َفَمْن أَنْ ُتْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: ََنُْن أَْىُل اْلَفْضلِ 
َنا ، َنا َصبَ ْرنَاَما َكاَن َفْضُلُكْم؟ فَ يَ ُقولُوَن: ُكنَّا ِإَذا ظُِلمْ  َوِإَذا أُِسيَء إِلَي ْ

َنا َحُلْمَنا، َغَفْرنَا فَ يُ َقاُل َْلُُم: اْدُخُلوا اْْلَنََّة فَِنْعَم . َوِإَذا ُجِهَل َعَلي ْ
 َٖٔأْجُر اْلَعاِمِلنَي "

اْلِحْلُم ِمَن اْلِخََلِل الاِتي تُ ْرِضي ": قَالَ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  -ٜٗ
نْ َيا َواْْلِخَرةِ َصاِحِبِو َوُىَو ََيَْمُع لِ ، اللاوَ  َأدلَْ َتْسَمُعوا اللََّو  .َشَرَف الدُّ

)كثْي التأوه أَوَّاٌه  ِإبْ َراِىيَم َلَحِليمٌ تَ َعاذَل َوَصَف َخِليَلُو بِاحْلِْلِم فَ َقاَل: }ِإنَّ 

 [ ُ٘ٚمِنيٌب{ ]ىود:  والدعاء(
  َِفْضُل ُمَجاَلَسِة اْلُحَلَماء 

 َمْكُتوٌب ِف احلِْْكَمِة: ": قَالَ  ةَ َعْن ُمَعاوِيََة ْبِن قُ رَّ  -ٓ٘
َفَهاءَ   ".َوََل ُتَجاِلْس ِبَسَفِهَك اْلُحَلَماءَ ، ََل ُتَجاِلْس ِبِحْلِمَك السُّ

  ِْرَداِء بِاْلِحْلم  َوِصياُة أَِبي الدا
ْرَداٍء:  -ٔ٘ ُر َأْن َيْكثُ َر َماُلَك َوَوَلُدكَ »قَاَل أَبُو الدَّ ، لَْيَس اْْلَي ْ

َوَأْن تُ َناِدي النَّاَس ، ُر َأْن يَ ْعظَُم ِحْلُمَك َوَيْكثُ َر ِعْلُمكَ اْلَخي ْ َوَلِكِن 
ْدَت اللَّوَ ، ِف ِعَباَدِة اللَّوِ  َوِإَذا َأَسْأَت اْستَ ْغَفْرَت ، فَِإَذا َأْحَسْنَت ٓتَِ

 «اللَّوَ 
                                                 

ٖٔ
ٟ  )ظؼ١ف(، إٌَل[  ضعيف]   ِِ ب َّْ ِغ١َوحُ اٌ ُِ ٍف  ُِطَوِّ ٚاٌؼوىِٟ: فٟ ٍٕلٖ: أَثُٛ 

* لبي  ٚفٟ إٌَل والَ ِؼوٚف ػٕل أً٘ اٌؼٍُ.ِؾّل ثٓ ػج١ل هللا )ِزوٚن(، 

ّٟ : (ٕٗٗ/ ٖرقو٠ظ اٌىْبف )اٌي٠ٍؼٟ فٟ  ٌْج١ََْٙمِ َٕبكٖ َظِؼ١ف: لَبَي ا ٍْ اِ َٚ زٕٗ َغِو٠ت  َِ. 
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ُجِهَل َوِإْن ، اْلُمْؤِمُن َحِليٌم ََل َيْجَهلُ »قَاَل:  َعِن احلََْسنِ  -ٕ٘
َوِإْن ُقِطَع َوَصَل َِل ، َوِإْن ظُِلَم َغَفَر َِل يَ ْقَطعُ ، يٌم ََل َيْظِلمُ َعَلْيِو َحلِ 

 «َوِإْن ِبَُِل َعَلْيِو َصبَ رَ ، يَ ْبَخلُ 
اْلُمَتَذلُِّل ِلْلَحقِّ َأقْ َرُب ِإَلى »َمْوذَل ُعْفرََة قَاَل:  َعْن ُعَمرَ  -ٖ٘

لَّ َجزَاًء َمْن يَ ْبِغ ِعزِّا . ِمَن اْلُمْعتَ زّْ بِاْلَباِطلِ  اْلِعزِّ  ِبَغْْيِ َحقٍّ ََيْزِِه اللَُّو الذُّ
 «ِبَغْْيِ ظُْلمٍ 

َيُسرُِّني بَِنِصيِبي ِمَن َما »قَاَل َعِليُّ ْبُن احلَُْسنْيِ َرِٓتَُو اللَُّو:  -ٗ٘
لِّ  َعمِ  الذُّ  «ُٓتُْر الن َّ

أِلَيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْٓتَِن، َوأِلَيب  اْلُمَسيّْبِ  َسِعيد ْبنقال  -٘٘
ِر ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيب َخْيَثَمَة َوَقْد ذََكُروا َبِِن أَُميََّة فَ َقاَل: َِل َيُكوُن َبكْ 

ُهْم، قَاُلوا: َكْيَف؟ قَاَل:  َقى َىاَلُكُهْم ِإِلَّ ِمن ْ يَ ْهِلُك ُحَلَماُؤُىْم َويَ ب ْ
 .ِلُكونَ ُهمْ فَ َيتَ َناَفُسونَ َها َُثَّ َتْكثُ ُر النَّاُس َعَلْيِهْم فَ يُ هْ  ُسَفَهاُؤُىمْ 

َِلَحى َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ": ذََكَر يُوُسُف ْبُن َحِبيٍب قَالَ  -ٙ٘
: ِإنَّ  ُو انُ اْلَحِليَم لَيَ ْقُصُر ِلسَ َُمُوِسيِّا َفَسِفَو َعَلْيِو فَ َقاَل َلُو اْلَمُجوِسيُّ

ُر ِمنَ  وِد ِمْنوُ  ِعْنَدَما يَ َتذَكا ِو َمْن قَاَل: فَأَْبَكى َواللَّ . اْخِتَراِق الدُّ
 !َحَضرَ 



17 

 

َقْصُر ": : َمْكُتوٌب ِف احلِْْكَمةِ قَالَ  َعْن َوْىِب ْبِن ُمَنبّْوٍ  -ٚ٘
َفِو اْلَغَضُب،  ، َوَقْصُر َوَقْصُر اْلِحْلِم الرااَحةُ اْلَغايَاِت َثاَلٌث: َقْصُر السَّ

 ."الصَّرْبِ الظََّفرُ 
  ُِر َعَلى اْلَمْكُروه  ِمْن َعََلَمِة اْلُحَلَماءِ ، الصاب ْ

َتْصِبَر َعَلى َما احْلِْلُم؟ قَاَل: َأْن ": ْْلَْحَنف ْبن قَ ْيسٍ لِقيَل  -ٛ٘
 "َما َتْكَرُه قَِليًَل 

ِإنَّ »َعْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث، َأنَّ َرُجاًل، َكَتَب ِإذَل َأٍخ َلُو:  -ٜ٘
 «َفاَل تَ ْعرََينَّ ِمْنوُ  اْلِحْلَم لَِباُس اْلِعْلمِ 

ِإَذا »للَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: َرُسوُل ا قَالَ ، َعِن احلََْسنِ  -ٓٙ
رًا  ِعْنَد  َٕٖوفَ ْيئَ ُهمْ  َجَعَل َأْمَرُىْم ِإَلى ُحَلَمائِِهمْ أَرَاَد اللَُّو ِبَقْوٍم َخي ْ

َوفَ ْيئَ ُهْم  َجَعَل َأْمَرُىْم ِإَلى ُسَفَهائِِهمْ َُسََحائِِهْم، َوِإَذا أَرَاَد بَِقْوٍم َشرِّا 
 × ٖٖ«ِعْنَد ُِبَاَلئِِهمْ 

َكاَنْت َكْلَبٌة لَِقْوٍم ِف َبِِن ": قَالَ  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو -ٔٙ
قَاَل: فَ نَ َزَل ِِّْٔم َضْيٌف فَ َقاَلْت: َِل أَنْ َبُح َضْيَف . ِإْسرَائِيَل تَ ْنَبحُ 

اَل: َفذُِكَر َذِلَك لَِنِبٍّ َْلُْم فَ قَ . ِف َبْطِنَها ٖٗقَاَل: فَ َنَبَح ِجرَاُؤَىا. أَْىِلي

                                                 
ٖٕ

ء( اٌظً ث   ْٟ ٌْفَ اي ٠ٕجَػ ّولب )ا َٚ خ رَٕبي ثاَِل لزبي/ اٌَْقَواط / ؼل اٌيَّ َّ ٌْغ١ٕ  .ا
ٖٖ

ٚاٌؾَٓ ٘ٛ فٟ ٍٕلٖ: اٌّجبهن ثٓ فعبٌخ )صلٚق ٠لٌٌ ٠َٚٛٞ(، [ مسسل]  

 ِٚوا١ًٍ اٌؾَٓ ّجٗ اٌو٠ؼ! اٌجصوٞ: صمخ ٠وًٍ وض١وا ٠ٚلٌٌ، فبٌؾل٠ش ِوًٍ.
ٖٗ

جَبع    َِّ اٌ َٚ ٍْت ٚاألٍل  ٌَْى ِغ١و ِٓ ٌٚل ا أعو ٚأعواء)اٌغوٚ( اٌصَّ َٚ  .)ط( عواء 
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يَ ْقَهُر ُسَفَهاُؤَىا ُحَلَماَءَىا َأْو َمَثُل َىِذِه َمَثُل أُمٍَّة َتُكوُن بَ ْعدَُكْم 
 ".ُعَلَماَءَىا

اِك ْبِن ُرَمْيلٍ  -ٕٙ حَّ ِِبَاَتَِ ُُبَْْيِ ْبِن رَْيَساَن أتيُت ": قَالَ  َعِن الضَّ
 ".َشُرفَ  َمْن َحُلمَ : ٖ٘احلِْْمَْيِيّْ فَِإَذا َعَلْيِو َمْكُتوٌب بِاْلُمْسَندِ 

  ِزِيَنُة اْلَمْرِء ِفي اْلِحْلم 
َقى َكَرٌم ... ، اْلِحْلُم زَْينٌ  :قَالَ  َعْن َضْمرََة ْبِن َحِبيبٍ  -ٖٙ َوالت ُّ

ْعبِ  ُر َمرَاِكِب الصَّ ُر َخي ْ  َوالصَّب ْ
ْؤَددُ »قَاَل: َكاَن يُ َقاُل:  احلََْسنِ  َعِلّي ْبنعن  -ٗٙ ُر : السُّ الصاب ْ

لِّ   «َعَلى الذُّ
َِل يَ تَِّصَلنَّ ِبَك ، فَاتاِقوِ  ِلُكلِّ قَ ْوٍم َكْلًباِإنَّ » لَ قَا َعْن َكْعبٍ  -٘ٙ

 «َشرُّهُ 
 «َهانَةٌ ِظلُّ اْلَحِليِم ك»قَاَل ُمَعاِويَُة:  -ٙٙ
الَِّذي َيُظنُّ ِبَك الظَّنَّ  ٖٙاْْلَْلَمِعيُّ  قَاَل أَْوُس ْبُن ُحْجٍر: -ٚٙ

َعا  ... ... َكاَن َقْد رََأى َوَقْد َسَِ
ٍد: َكاَن يُ َقاُل: قَاَل َعْبُد اللَِّو  -ٛٙ َفْعَك  َمنْ »ْبُن حُمَمَّ َلْم يَ ن ْ

َفْعَك نَ ْفُسوُ ، ظَنُّوُ   . «َلْم تَ ن ْ
                                                 

ٖ٘
  ّٓ١ٌْ ٌَّْٕل( فػ ٌؾ١ّو ثِب َقبٌف ٌقطٕب ََ٘نا، )ا ُِ. 

ٖٙ
بِكق اٌفواٍخ:  األٌّغ: ( ٟ)األٌّؼ    .اٌنوٟ اٌّزٛلل اٌصَّ
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َفُع ِبَعْقِلِو َمْن َلْم يُ ْنتَ َفْع ِبظَنِّوِ قَاَل بَ ْعُض احلَُْكَماِء:  -ٜٙ  .ََل يَ ن ْ
ْساَلِم »قَاَل بَ ْعُض احلَُْكَماِء:  -ٓٚ ْساَلُم، َوزَْيُن اإْلِ زَْيُن اْلَمْرِء اإْلِ

، َوزَْيُن اْلَكْظِم َوزَْيُن اْلِحْلِم اْلَكْظمُ ، َوزَْيُن اْلَعْقِل اْلِحْلمُ َعْقُل، الْ 
ُر، َوزَْيُن التََّصربُِّ اْلوُقوُف ِعْنَد  ُر، َوزَْيُن التََّدبُِّر التََّصب ُّ َفكُّ التََّدب ُُّر َوالت َّ

 «الطَّاَعِة َواْلَمْعِصَيةِ 
أَْم زِيَاٌد؟ قَاَل: ِإنَّ زِيَاًدا َِل  مُ أَْنَت َأْحك": ِقيَل ِلُمَعاِويَةَ  -ٔٚ

ُرُك اأْلَْمَر يَ ْفََتُِق َعَلْيوِ   ".أَتْ رَُكُو يَ ْفَتِرُق َعَليا ثُما َأْجَمُعوُ َوأَنَا ، يَ ت ْ
َفاَىةِ » :قَاَل َأْكَثُم ْبُن َصْيِفيٍّ  -ٕٚ ، َواحْلَاَجُة الناَداَمُة َمَع السا

ٌر ِمَن اْلِبْغَضةِ   «َمَع اْلِغَن  َمَع اْلَمَحبَِّة َخي ْ
  َِمْن َوَصايَا لُْقَمان 

ِف ِحْكَمِة لُْقَماَن أَنَُّو قَاَل ِِلبِْنِو: ": قَالَ  َعْن َوْىِب ْبِن ُمَنبّْوٍ  -ٖٚ
، َوالصَّْمُت َحَسٌن َوُىَو َمَع اْلِحْلِم َأْحَسنُ يَا بُ َِنَّ اْلِعْلُم َحَسٌن َوُىَو 

اللَّْساَن ُىَو نَاُب اْلََْسِد فَاْحَذْر أَْن َمَع احلِْْكَمِة َأْحَسُن، يَا بُ َِنَّ، ِإنَّ 
 َِيْرَُج ِمْن ِلَساِنَك َما يُ ْهِلُك َجَسَدَك أَْو ُيْسِخُط َعَلْيَك رَبََّك "

َحِليٌم ِفي قَاَل لُْقَماُن ِِلبِْنِو: َأْي بُ َِنَّ، ": قَالَ  َعِن احلََْسنِ  -ٗٚ
رٌ   ".ِمْن ُصورٍَة َِل ِحْلَم َلوُ  ُصورَتِِو َخي ْ

 ِِلبِْنِو:  قَالَ  بَ َلَغَنا َأنَّ لُْقَمانَ ": قَالَ  َْسَاِء ْبِن ُعبَ ْيدٍ َعْن أَ  -٘ٚ
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رٌ ، بَِعَصاهُ  َٖٚحِليٌم ُكلاَما َلِقَيَك قَ َرَعكَ  ِمْن َسِفيٍو ُكلََّما َلِقَيَك  َخي ْ
 ".َسرَّكَ 

َعَلى  ٖٛاْسَتطَالَ  َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َأنَّ َرُجاًل  -ٙٚ
َذلا َمْن ََل وَسى فَانْ َتَصَر لَُو َأُخوُه فَ َقاَل َمْكُحوٌل: ُسَلْيَماَن ْبِن مُ 

 .َسِفيَو َلوُ 
بَِيَساٍر  َأْىُل اْلَجاِىِلياِة َيْشُرُفونَ َما َكاَن »قَاَل:  َعِن اْلَكْلِبّْ  -ٚٚ

 «ِحْلٌم َوَسَخاءٌ َوَلِكْن ، َوَِل َشَجاَعةٍ 
  َِياَدُة ِْلَْىِل اْلِحْلم  السِّ

ِد ْبِن   -ٛٚ ِإنَّ أَْىَل اْْلَاِىِليَِّة دلَْ َيُكونُوا »قَاَل:  ِكَنانَةَ َعْن حُمَمَّ
ُدوَن رَُجًَل َحتاى َيُكوَن َحِليًما  «َوِإْن َكاَن ُشَجاًعا َسِخيِّا ُيَسوِّ

َأْصَبَح ِفَئٌة ِمْن َبِِن َِتِيٍم ": أَبُو َجْعَفٍر اْلَكْرِشيُّ  قَالَ  -ٜٚ
: َما ، مْ يَ ْنظُُر إِلَْيهِ  َواأْلَْحَنفُ ، يَ َتَصاَرُعونَ  فَ َقاَلْت َعُجوٌز ِمَن احلَْيّْ

َلْوََل َىُؤََلِء : َمْو ودَِلَ تَ ُقوِلنَي َذاَك؟ قَالَ . ُحْكُمُكْم؟ أََقلَّ اللَُّو َعُدوَُّكمْ 
َفَو َعنااَأْي أَن َُّهْم . َلُكناا ُسَفَهاءَ   ".َيْدفَ ُعوَن السا

                                                 
ٖ7

جَخ لوع : ظوة. * لوع اٌجبة: غولٗ. * ٚ"لّغ": ظوة ثبٌّمّؼخ، ٟٚ٘    َْ َف

 َٚ ٌْف١ًِ  أًْ ٠ْعوة ثَٙب َهأً ا  .َْٔؾٖٛ ١ٌني ٠ٚٙبْأَٚ َؽِل٠َلح ِؼٛعخ اٌوَّ
ٖ1

ِٗ  )اٍزطبي   ثب. * ٚفٟ اٌصؾ١ؼ: "اْػزلٜ( َػ١ٍِ ْٓ أْهثَٝ اٌوِّ ِِ  ّْ زِطبٌَخَ فِٟ : ا ٍْ اال

ُِ ثَِغ١ِْو َؽكَ  ٍِ َْ ُّ  )ؽُ ك( َػٓ ٍؼ١ل ثٓ ى٠ل.". ِػْوِض اٌ
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اللَِّو َصلَّى اهللُ  دلَْ َيُكْن َرُسولُ ": قَالَ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  -ٓٛ
اًشا، َوََل َلعاانًاَعَلْيِو َوَسلََّم  ، وََكاَن يَ ُقوُل أِلََحِدنَا ِعْنَد َسباابًا، َوََل َفحا

 )صحيح: خ( «َما َلُو َتِرَب َجِبيُنُو؟»اْلَمْعَتَبِة: 
ُلُغ بِِو النَِّبَّ َصلَّى -ٔٛ ْرَداِء، تَ ب ْ ْرَداِء، َعْن َأيب الدَّ اهللُ  َعْن أُمّْ الدَّ

اْلَفاِحَش اْلَبِذيَء ِإنَّ اللََّو تَ َعاذَل يُ ْبِغُض »َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: 
شَ   ٜٖ)صحيح: ىق( «اْلُمتَ َفحِّ

 أَنَا ُكْنتُ ": قَاَل يَزِيُد ْبُن َصْعَصَعَة ْبِن ُصْرَخاَن ِِلْبِن زَْيدٍ  -ٕٛ
، َخْصَلَتاِن أُوِصيَك َوأَْنَت َأَحبُّ ِإرَلَّ ِمَن اْبِِن ، َأَحبَّ ِإذَل أَبِيَك ِمْنكَ 

اْلَفاِجَر يَ ْرَضى فَِإنَّ ، َِِّٔما فَاْحَفْظُهَما: َخاِلِق اْلُمْؤِمَن َوَخاِلِق اْلَفاِجرَ 
قُّ َعَلْيَك َأْن ُُتَاِلَق اْلُمْؤِمنَ  ِمْنَك بِاْلُخُلِق اْلَحَسنِ   ".َوإِنَُّو ُيَِ

ِد اْبِن احْلََنِفيَّةِ  -ٖٛ ِكيٍم َمْن َلْم يُ َعاِشْر لَْيَس ِبحَ ": قَالَ  َعْن حُمَمَّ
ا بِاْلَمْعُروفِ   َحتاى َيْجَعَل اللاُو َلُو فَ َرًجا، َمْن َِل َيَُِد ِمْن ُمَعاَشرَتِِو بُدِّ

 ".أَْو ََمَْرًجا
ْرَداءِ  -ٗٛ ِف وُجوِه أَقْ َواٍم  ٓٗإِنَّا لََنْكِشرُ : »قَالَ  َعْن َأيب الدَّ

 «ْلَعنُ ُهمْ َوِإنا قُ ُلوبَ َنا لَت َ ، َوَنْضَحُك ِإلَْيِهمْ 
 َوَقَع ِف َأٍب لِْلَعبَّاِس ِمَّْن َكاَن ِف  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُجاًل  -٘ٛ

                                                 
ٖ9

 : ثبٍٕبك ع١ل.ٞلبي إٌّبٚ  
ٗٓ

ِٗ أِف١َه ٌََه وْو : رجَُ. * ٚفٟ اٌصؾ١ؼ: "   ْع َٚ َه فِٟ  ُّ  َ )فل د ؽت( ". َصَللَخ  رَجَ

 أثٟ مه.
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َفَجاَء قَ ْوُمُو فَ َقاُلوا: َواللَِّو لَنَ ْلِطَمنَُّو َكَما َلَطَمُو ، اْْلَاِىِليَِّة يَ ْلِطُمُو النَّاسُ 
اَلحَ  ِو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َوبَ َلَغ َذِلَك َرُسوَل اللَّ . َحىتَّ لَِبُسوا السّْ

قَاُلوا: « َأيُّ النَّاِس تَ ْعَلُمونَُو َأْكَرَم َعَلى اللَِّو؟»َفَصِعَد اْلِمْنبَ َر فَ َقاَل: 
ََل َتُسبُّوا َأْمَواتَ َنا فَ تُ ْؤُذوا ، فَِإنَّ اْلَعبَّاَس ِمِنّْ َوأَنَا ِمْنوُ : »قَالَ  أَْنتَ 

ُم فَ َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو، نَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن َغَضِبَك َفَجاَء اْلَقوْ « َأْحَياَءنَا
 ٔٗ.فَاْستَ ْغِفْر لََنا

  ُالنااُس َمَعاِدن 
ا َقِدَم ِعْكرَِمُة ْبُن َأيب َجْهٍل ": تْ قَالَ  َعْن أُمّْ َسَلَمةَ  -ٙٛ َلمَّ

وّْ اللَِّو، َفَشَكى َجَعَل َّيُرُّ بِاأْلَْنَصاِر فَ يَ ُقوُلوَن: َىَذا اْبُن َعدُ ، اْلَمِديَنةَ 
َة، فََأْخبَ َرْت  َذِلَك ِإذَل أُمّْ َسَلَمَة فَ َقاَل: َما َأْحَسُبِِن ِإِلَّ رَاِجًعا ِإذَل َمكَّ

النااُس  ِإناَما»َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َفَخَطَب َوقَاَل: 
ْساَلِم ِإَذا َفِقُهوا، َِل  ِخَيارُُىْم ِف اْْلَاِىِليَِّة ِخَيارُُىمْ  َٕٗمَعاِدنُ  ِف اإْلِ

 األخْية(، دون من حديث أيب ىر غفر اهلل لو وألمومتفق عليو ) ٖٗ«يُ ْؤَذى ُمْسِلٌم ِبَكاِفرٍ 

                                                 
ٗٔ

لبي *  .(أٚ صلٚق ٠ُٙ فٟ ٍٕلٖ: ػجل األػٍٝ ثٓ ػبِو )ظؼ١فإٌَل[  ضعيف]  

ال رَجٛا : بإسناد صحيح(: ٌٍَٕبئٟ ِٓ ؽل٠ش اثٓ ػجبً ٕ٘ٙٔ/ ٗ) اٌؼوالٟ

ٌٗ لصخ. أِٛارٕب فزئمٚا أؽ١بءٔب ّٚ * لبي أثٛ ى٠لاْ (. 9٘ٔٙ)اٌىجوٜ  .ٚفٟ أ

ْ فٟ ٍٕلٖ ػجل األػٍٝ اٌّنوٛه. ٚ٘ٛ ػٕل اثٓ ؽغو اٌؼوثٟ: ونا لبي. ِغ أ

 (.في حديثو ليه وىو ثقتاٌفَٛٞ )٠عّؼف. ِٚوحً: )صلٚق ٠ُٙ( ٚػٕل ٚاٌَبعٟ: 

ٚظؼفٗ اٌج١ٙمٟ ٚأثٛ ىهػخ ٚأؽّل، ٚلبي اٌىواث١َٟ: )ِٓ أٚ٘ٝ إٌبً( ٚظؼف 

اٌضٛهٞ أؽبك٠ضٗ ػٓ اثٓ اٌؾٕف١خ، فمبي ِصٕفٛا رؾو٠و اٌزمو٠ت: ظؼ١ف ٌُ ٠ٛصمٗ 

 وج١و أؽل.
ٕٗ

 .وّب أْ اٌّؼلْ ونٌه، ِب ث١ٓ ٔف١ٌ ٚف١ٌَ، ِؼبكْ( أٞ أصٛال ِقزٍفخ)  
ٖٗ

 ٚصجذ فٟ ؽل٠ش اثٓ ػّوٚ ِوفٛػب: ال ٠مزً ٍَُِ ثىبفو. )ؽُ د عٗ(  
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ٍد، َعْن أَبِيوِ  -ٚٛ ُدراُة بِْنُت أَِبي َمرَّْت ": قَالَ  َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
، فَأَقْ بَ َلْت إِلَْيِو َوقَاَلْت: ذََكَر وِّ اللاوِ َىِذِه بِْنُت َعدُ ِبَرُجٍل فَ َقاَل:  َلَهبٍ 

َوَشَرِفِو َوتَ َرَك أَبَاَك ِْلُُمولِِو، َُثَّ ذََكَرْت َذِلَك  ٗٗاللَُّو تَ َعاذَل َأيب لَِنَباَىِتوِ 
 × ٘ٗ«ََل يُ ْؤَذى ُمْسِلٌم ِبَكاِفرٍ »لِلنَِّبّْ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَل: 

دِ  -ٛٛ : نَ َهى َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو قَالَ  ْبِن َعِليٍّ  َعْن حُمَمَّ
َلى َبْدٍر ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوقَاَل:  َِل َتُسبُّوا َىُؤَِلِء »َوَسلََّم َأْن َنُسبَّ قَ ت ْ

فَِإنَُّو َِل َِيُْلُص إِلَْيِهْم َشْيٌء ِمَّا تَ ُقوُلوَن فَ تُ ْؤُذوَن اأْلَْحَياَء ِإِلَّ أَنَّ 
 × ٚٗ«ْٙٗلَبَذاَءَة ُلْؤمٌ ا

  ُِر زَلاِة اْلَكرِيِم ِمَن اْلِحْلم  ِست ْ
ِسََلُح اللَِّئاِم قَِبيُح »: َكاَن يُ َقاُل: أَبُو َجْعَفٍر اْلُقَرِشيُّ  قَالَ  -ٜٛ

 «اْلَكََلمِ 
َما َشَتْمُت رَُجًَل ُمْنُذ ُكْنُت »قَاَل َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص:  -ٜٓ

  ْكَبَتُو، َوِإَذا أَنَا دلَْ َأِصْل زَائِرِي َحىتَّ يَ ْرَشحَ ، َوَِل زَآَتَْت رُْكَبِِت ُر رَُجًَل 

                                                 
ٗٗ

* ٚاٍُ أؽل ١ّٛفٕب: ١ٌٚل ِؾّل ٔج١ٗ ١ٍف إٌصو ؽفظٗ  ٔجٗ : ّوف ٚاّزٙو.  

 هللا.
ٗ٘

ػٍٟ ثٓ  ِزُٙ ثبٌٛظغ(، ٚ) ٌي٘و٠ٞؼمٛة ثٓ ِؾّل افٟ ٍٕلٖ: إٌَل[  ضعيف]  

 )ِزوٚن(، ٚإٌَل ِٕمطغ. ٚهللا أػٍُ. أثٟ ػٍٟ اٌٍٙجٟ
ٗٙ

ْ ؼ ِٚٙبٔخ إٌَّفٌ ٚكٔبءح ا٢ْثَبءاٌقَخ : )اٌٍئَ(    ََبْ اٌ ْٔ  .أَْ ٠ْغزَّغ فِٟ اإْلِ
ٗ7

اٌجبلو ؽف١ل اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ أثٛ عؼفو ِؾّل ثٓ ػٍٟ ٘ٛ  [معضلٍٕلٖ ]  

ٚاْ وبْ صمخ لٛٞ اٌؾل٠ش وّب لبي أؽّل، ٌىٕٗ ف١ّٓ وبْ ٚ٘ٛ  ،ػ١ٍُٙ اٌَالَ غبٌت

ٚاٌؾل٠ش هٚاٖ اثٓ أثٟ اٌل١ٔب ِٓ ١ّقٗ  ، فبٌَٕل ِؼعً.ثؼل اٌٍٛطٝ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ

 ػٍٟ ثٓ اٌغؼل ٚوبْ صمخ صجزب ُهِٟ ثبٌز١ْغ.
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َقاءُ فَ َواللَِّو َما َوَصْلُتوُ   ٛٗ«َجِبيُنُو َكَما يَ ْرَشُح السّْ
: َمرَّ َرُجٌل ِبَقْوٍم َفَشَتَمُو َسِفيُهُهْم قَالَ  َعْن قُ تَ ْيَبَة ْبِن َسِعيدٍ  -ٜٔ
َهْوا َسفِ »فَ َقاَل:  ِفيَو ِإَذا َلْم يُ ْنَو ِإنَّ ؟ يَهُكمْ يَا أُمَّ َعْمرٍو َأَِل تَ ن ْ السا

 «َمْأُمورٌ 
يُ َقاُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة لِْلَعْبِد: ُقْم ": يَ ُقولُ  َأيب َكِثْيٍ  َُيََْي ْبنعن  -ٕٜ

، َما أَْعِرُف رل ِعْنَدُه ِمْن  َك ِمْنُو، فَ يَ ُقوُل: يَا َربّْ ِإذَل ُفاَلٍن َفُخْذ َحقَّ
، فَ يُ َقاُل: بَ َلى   قَالَ . َويَ ْوَم َكَذا ِبَكَذا، ُو ذََكَرَك يَ ْوَم َكَذا ِبَكَذاِإنا َحقٍّ

: أَفَ َناِصٌح لِنَ ْفِسِو َمْن يَ ْقِضي ِمْن َحَسَناتِِو َغًدا َوُىَو يَ ْنظُُر  اأْلَْوزَاِعيُّ
ئِِو أََمًدا بَِعيًدا َنُو َوبَ نْيَ َأِخالَّ  ".ِإذَل ُذلّْ َخاِشٍع يَ َودُّ َلْو َكاَن بَ ي ْ

 ْلِحْلِم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ثَ َواُب ا 
: : قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ قَالَ  َعْن َأيب أَُماَمةَ  -ٖٜ

ِإنَّ اْلَعْبَد لَُتْدَفُع إِلَْيِو َصِحيَفُتُو فَ يَ َرى ِفيَها َحَسَناٍت دلَْ يَ ْعَمْلَها "
، َأَّنَّ رل َىِذِه احلََْسَناتُ  َما  َىَذا؟ فَ يَ ُقوُل اللَُّو تَ َعاذَل: فَ يَ ُقوُل: َأْي َريبّْ

 × ٜٗ". ََل تَ ْعَلمُ  ِبِو النااُس ِإيااَك َوأَْنت َعيابَ 

                                                 
ٗ1

ٌْؼوق )هّؼ   ء. * ٠مبي: "ٔعؼ ٍٚبي( ا ْٟ َْ ١ْئب" أٞ: ٌُ ٠وّؼ ٌَُٗ ثِ َّ . * ٌُ ٠ُْؼطٗ 

ًُ ٌَِوةِّ ٌصؾ١ؼ: ٚفٟ ا َُ إٌَّب ََ ٠َمُٛ ْٛ َ٠{ : َُ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ ِّٟ َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ِٓ إٌَّجِ َو، َػ َّ ِٓ ُػ ِٓ اْث َػ

{ ]اٌّطفف١ٓ:  َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ِٗ »[ ، لَبَي: ٙا ِؾ ّْ ُْ فِٟ َه َُ أََؽُلُ٘ َْٔصبِف )ػولٗ( ٠َمُٛ اٌَِٝ أَ

 ِٗ  . )عٗ(«أُُم١َْٔ
ٗ9

ُل ثْ إٌَل[  ضعيف]   َّّ َؾ ُِ ٍَٝ، ٚ٘ٛ إٌَلٚي )ِمجٛي(، فٟ ٍٕلٖ:  ٛ ُِ  ِٓ ُٓ َػجَّبِك ْث

 .ٚاٌؾَٓ ثٓ ك٠ٕبه )ِزوٚن(، ٚ اٌقص١ت ثٓ عؾله اٌجصوٞ )وناة(
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ْعِبّْ  -ٜٗ أَْوَفَد أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرِيُّ َوْفًدا ِمْن ": قَالَ  َعِن الشَّ
ودلَْ َيُكْن أَْىِل اْلَبْصرَِة ِإذَل ُعَمَر ْبِن اْلَْطَّاِب ِفيِهُم اأْلَْحَنُف ْبُن قَ ْيٍس 

ا َدَخُلوا َعَلْيِو َتَكلََّم ُكلُّ َرُجٍل ، ُعَمُر رََأى اأْلَْحَنَف قَ ْبَل َذِلكَ  فَ َلمَّ
َد اللََّو ، ِفيِهْم ِف َخاصَِّة نَ ْفِسوِ  وََكاَن اأْلَْحَنُف آِخَر اْلَقْوِم فَ َقاَم َوٓتَِ

يَا أَِمَْي "َلْيِو َوَسلََّم َُثَّ قَاَل: َوأَثْ َن َعَلْيِو َوَصلَّى َعَلى النَِّبّْ َصلَّى اهلُل عَ 
اِم نَ زَلُوا َمَنازَِل أَْىِل قَ ْيَصرَ  َوِإنَّ أَْىَل ِمْصَر ، اْلُمْؤِمِننَي، ِإنَّ أَْىَل الشَّ

َوِإنَّ أَْىَل اْلُكوَفِة نَ زَُلوا َمَنازَِل ِكْسَرى ، نَ زَُلوا َمَنازَِل ِفْرَعْوَن َوَأْصَحابِوِ 
، أْلَنْ َهاِر اْلَعْذبَِة َواْْلَِناِن احلََْسَنِة َوِف ِمْثِل َعنْيِ اْلَبِعْيِ َوَمَصانَِعُو ِف ا

ُهْم ّتَارُُىْم قَ ْبَل أَْن َُيُْصُدوا  َٓ٘وِإنَّ أَْىِل اْلَبْصرَِة نَ زَُلوا ِف َسْنَحةٍ ، َوأَتَ ت ْ
اَشةٍ  ََبٍْر َطَرفُ َها ِف ، َوَِل يَ ْنُبُت َمْرَعاَىا، ٕ٘ثَ رَاَىا َِل َيَِفّ ، َٔ٘نشَّ

 َِٗ٘ل يَْأتِيَنا َشْيٌء ِإِلَّ ِف ِمْثِل َمَدى، ُٖ٘أَجاٍج َوَطْرفُ َها بِاْلَفاَلةِ 
َعاَمةِ  َوزِْد ِف رَِجالَِنا ، َِٚ٘ل تُ ْفِش َوِقيَصتَ َنا، ٙ٘فَاْرَفْع َخِسيَستَ َنا، ٘٘الن َّ

َوُمْر بِنَ ْهٍر ، اَوَأْصِغْر ِدْرَُهََنا َوَأْكرِبْ َفِقْيَنَ ، رَِجاًِل َوِف ِعَيالَِنا ِعَياًِل 

                                                 
٘ٓ

ٌْجوَوخ   ا َٚ  ّٓ١ٌْ ِٓ اٌطَِّو٠ك، )إٌَؼ( ا ٍطٗ: َٚ َٚ. 
٘ٔ

( عّف ٚم٘ت ِبإٖ.   ِّ ٔ( 
ٕ٘

ٌَْؼِي٠ي. * اٌز َواة إٌلٜ)اٌضوٜ(    ِْٕي٠ً ا فِٟ اٌزَّ ب فِٟ اٌ: َٚ َِ ب فِٟ }ٌَُٗ  َِ َٚ اد  َٚ ب َّ ََّ

ب رَؾذ اٌضوٜ{ َِ َٚ ب  َّ ب ث١َٕٙ َِ َٚ  .األَْهض 
ٖ٘

 اٌفالح : اٌصؾواء.  
٘ٗ

 اٌّلٜ :  اٌغب٠خ.  
٘٘

  ُ َْ ٌِْغ ٌُْؼُٕك، )إٌؼبِخ( غَبئِو َوج١ِو ا ٠ًِٛ ا ٌَْؼلٚ، لص١و اٌْغَٕبػ، ٚاٌٛظ١ف غَ ِل٠ل ا َّ ،

َٛ ِووت ِٓ فٍمَخ اٌط١و ٚاٌغًّ ُ٘ َٚ .Burung onta 
٘ٙ

ِٗ ": هفغ ِٓ ف١ََزٗ: "٠ُمَبياٌؾم١وح. *  اٌق١ََخ :   ِٗ فؼال ٠ىْٛ ف١ِ اِما فؼً ثِ

 .هفؼزٗ
٘7

اِؽَلح اٌٛلبئص   َٚ ٌُْؼُٕك، )اٌٛل١صخ(  ِٟ٘ ظُُٙٛه ِػظَبَ اٌمصوح أصً ا َٚ. 
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فَ َقاَل ُعَمُر لِْلَقْوِم: أََعَجْزَُتْ أَْن َتُكونُوا ِمْثَل . "ُيْكَرى لََنا َنْستَ ْعِذُب ِمْنوُ 
يِّدُ َىَذا؟  زَاَلْت بَ ْعُد َأَْسَُعَها ِمَن  قَاَل اأْلَْحَنُف: َفَما. َىَذا َواللاِو السا

يّْدُ : النَّاسِ   ".َىَذا َواللَِّو السَّ
قَ لَّْت  َكثُ َر َضِحُكوُ َمْن »َمُر ْبُن اْلَْطَّاِب: قَاَل عُ  -ٜ٘

ُعِرَف بِِو،  َأْكثَ َر ِمْن َشْيءٍ َوَمْن  ٜ٘اْسُتِخفَّ بِِو، َمَزحَ َوَمْن  َٛ٘ىْيَبُتُو،
َقلا َقلَّ َحَياُؤُه، َوَمْن  َكثُ َر َسْقطُوُ َكثُ َر َسْقطُُو، َوَمْن   َكثُ َر َكََلُموُ َوَمْن 

رُُه، َوَمْن  َقلا َوَرُعوُ ، َوَمْن َقلَّ َوَرُعوُ  َحَياُؤهُ  دلَْ َيَِْد  َكثُ َر َأْكُلوُ َقلَّ َخي ْ
ًة، دلَْ َيَِْد ِف ُعُمرِِه بَ رََكًة، َكثُ َر نَ ْوُموُ َوَمْن  ِٓٙلذِْكِر اللَِّو َلذَّ

َوَمْن  ٔٙ
نْ َيا عَ َكثُ َر َكََلُمُو ِفي النااِس َسَقَط َحقُُّو ِعْنَد اللاوِ   َلى، َوَخرََج ِمَن الدُّ

 «َغْْيِ اِِلْسِتَقاَمةِ 
أبو زيدان العريب: فال تكثر الكالم ِف الناس، وعليك الفقْي قال 

  بعيوبك وخاصة نفسك، تسلم وتغنم. واهلل أعلم.
 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات، فقد انتهى التعليق عليو

 م ِف  ٖٕٔٓديسمرب  / ه ٖ٘ٗٔ صفر اْلْي، هنار اْلميس: ي     ف

                                                 
٘1

صجذ فٟ ؽل٠ش أثٟ ٘و ػ١ٍٗ اٌَالَ ِوفٛػب: ال رىضو اٌعؾه فبْ وضوح اٌعؾه   

 ر١ّذ اٌمٍت. )د(
٘9

 اٌَالَ ِوفٛػب: أٟ ألِيػ ٚال ألٛي اال ؽمب. )غت(اثٓ ػّو ػ١ٍٗ ػٓ صجذ   
ٙٓ

ًُ اٌُغِٛع َغلاً فِٟ ا٢ِفَوِح". ضعيففٟ ؽل٠ش    ُْ أ٘ ١َْٔب ُ٘ جَِغ فِٟ اٌل  ِّْ ًَ اٌ ْ٘ ّْ أ : "ا

 )غت( اْثٓ ػجبً.
ٙٔ
اٍظ   َّٛ َٞ ع ًَّ َعْؼظَِو ّْ هللا ٠َْجغُط و صجذ فٟ ؽل٠ش أثٟ ٘و ػ١ٍٗ اٌَالَ ِوفٛػب: "ا

 ٍْ ّقبٍة فِٟ األ ًٍ ثب٢ِفَوِح". )٘ك(ٍَ ِ٘ ١ْٔب عب ٍُ ثبٌل  بِه ػبٌِ ًِ ِؽّبٍه ثبٌَّٕٙ  ٛاِق ِع١فٍَخ ثب١ٌٍَّْ
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 .ٕٙاْلاصة نامكتبت
 (( ترجمة المقيد عاملو اهلل بلطفو الخفي)) 

 : حممد عبد اهلل عبد الرٓتن بن حممد أيب عبد اهلل بن اإلمام مغِن.(اسمو)
 .ابنان: متزوج بزوجة ولو (الو اْلجتماعية)ح: أبو زيدان العريب. (كنيتو)
: ِف املدرسة اإلبتدائية واملعهد الث                    انوي واملتوسط (طلبو للعلم)

" أيب بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكرمي""اإلسالم" بصولو، َث ِف معهد 
 ، َث يدور ويالزم املشايخ الكثْيين من داخل البلد وخارجها.أشهر ٛمّدة 

إلندونيسي )ِلزمو ِف علوم كثْية أيب فقيو ا مذكر: الشيخ الفقيو (مشايخو)
األستاذ أبو عبد اهلل اإلندونيسي وأساتذة  والدهأُهها التفسْي واحلديث(، 

 وليد، الشيخ احملدث )أم القرى( معين دين اهللاملعهد "اإلسالم"، الدكتور 
باقر السوداين خريج حمدث بالد  ناجي، الشيخ احملدث سيف النصر

 أحمدِف صحيح مسلم(، الشيخ الفقيو  امالسودان الشيخ مساعد )ِلزمه
الفقو الشافعي(، الشيخ الفقيو الدكتور ِف علي الشهايب البيضاوي اليمِن )

، والشيخ عثمان القفاريالتذىيب(، الشيخ ناصر ِف ) البغامصطفى ديب 
)ِلزم الثالثة فيما يتعلق باملذىب اليمِن املاحي  داود، والشيخ الخميس

املكي )أخذ عنو سند احلديث  البنجريمد الشيعي(، والشيخ أبو حم
م(، وغْيىم وسلّ وآلو الشريف املتصل إذل سيدنا املصطفى صلى اهلل عليو 

 من املشايخ رحم اهلل اْلميع.
WA: 0878 3601 3279, anamuslim.org 

                                                 
ٕٙ

ٚلل ٌٚل ف١ٙب ث١ٓ اٌىزت ٌٚلٞ اٌضبٟٔ، ف١َّزٗ ثؼل اٍزقبهح هثٕب رجبهن ٚرؼبٌٝ:   

، ٚاٌّىزجٟ: َٔجخ اٌٝ اٌّىزجخ، ٚاْ ّئذ ريو١خ" ٚ٘ٛ كػبء ال الكتبيكيس األكياس "

 ٟ أٚ اٌىزجقبٟٔ.ر١َّٗ: اٌلاَهوزج
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 [ ترك النيام، في تفسير آيات الصيام] بعد استخارة اهلل:  عنوانال
 (حفظو اهلل )خريج الشيخ الفقيو مذكر أيب فقيوحممد  العريبأبو زيدان : رقمو

 .م ٕٗٔٓيونيو  / ه ٖ٘ٗٔشعبان : فيد قيّ 
حكام،  اإلحكام ِف تفسْي آيات األالنكت والعيون، تيسْي الكرمي، : المراجع

 .كتب احلديث املعتربة، ُترَيات األلباين وغْيه، املعجم الوسيط، وغْيىا

 
 المقدمة 

اللَُّه       مَّ لَ       َك احلَْْم       ُد، َوِإلَْي       َك اْلُمْش       َتَكى، َوبِ       َك بس       م اهلل واحلم       د هلل، "
. أش      هد ٖٙ"ُث، َوأَنْ      َت اْلُمْس      تَ َعاُن، َوَِل َح      ْوَل َوَِل قُ       وََّة ِإِلَّ بِاللَّ      وِ اْلُمْس      تَ َغا

أن ِل إل        و إِل اهلل وأن حمم        دا رس        ول اهلل، وأص        لي وأس        لم عل        ى حمم        د 
 وآلو، أما بعد:

اهلل تبارك وتعاذل: }َورَبَُّك َِيُْلُق َما َيَشاُء َوَِيَْتاُر َما َكاَن َْلُُم اْْلِيَ َرُة  قال
ا ُيْشرُِكوَن { ]القصص: ُسبْ   [ َٛٙحاَن اللَِّو َوتَ َعاذَل َعمَّ

َياُم ُجنٌَّة َوِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم  قالو  رسول اهلل عليو الصالة والسالم: "الصّْ
 َصائِماً َفاَل يَ ْرُفْث َوَِل ََيَْهْل َوِإْن اْمُرٌؤ قَاتَ َلُو أَْو َشاَِتَُو فَ ْليَ ُقْل: ِإينّْ َصائٌِم َمرَّتَ نْيِ 

ُرُك  َوالَِّذي نَ ْفِسي بيده ْللوف فم الصائم أطيب عند اهلل ِمْن رِيِح املِْسِك يَ ت ْ
َياُم رل وأَنَا َأْجزِي بِِو َواحَلَسَنُة ِبَعْشِر   َطَعاَمُو َوَشرَابَو َوَشْهَوتَُو ِمْن َأْجِلي الصّْ

                                                 
ٖٙ

ُهٚٞ ِٓ ؽل٠ش اثٓ َِؼٛك أٔٗ كػبء ٍِٛٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ ٠َٛ أفالق اٌجؾو، لبي اٌج١ٙمٟ:   

رفوك ثٗ ػجل هللا ثٓ ٔبفغ ١ٌٌٚ ثبٌمٛٞ، لٍذ: ثً هٚاٖ أ٠عب أؽّل ثٓ فبٌل ا١ٌْجبٟٔ ٚ٘ٛ 

ٕجٟ ظؼ١ف أ٠عب، ٌىٓ ُؽَٓ ِزٓ اٌؾل٠ش فٟ "عٛاِغ اٌىٍُ"، ٚعيَ اثٓ اٌم١ُ أٔٗ كػبء اٌ

ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌَالَ، وّب فٟ اٌزف١َو اٌم١ُ، ٚلبي األػِّ: ِب رووزٙٓ ِٕن ٍّؼزٙٓ ِٓ أثٟ 

 ٚائً، ٚ٘ٛ ّم١ك اٌّقعوَ اٌواٚٞ ػٓ اثٓ َِؼٛك، ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ.
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 أَْمثَاِْلَا". )حم َخ( َعن أيب ىريرة.
َلُو". )حم ن حب ك( َعن أيب أمامة،  : "عليك بالصوم فإنو ِل مثلوقال

 صحيح.
: "أتاُكْم َشْهُر َرَمضاَن َشْهٌر ُمباَرٌك فَ َرَض اهلل َعَلْيُكْم ِصياَمُو تُ ْفَتُح ِفيِو وقال

َلٌة ِىَي  ياطنِي َوفيِو لَي ْ أْبواُب اْلَنَِّة وتُ ْغَلُق ِفيِو أبواُب اَْلِحيِم وتُ َغلُّ ِفيو َمَرَدُة الشَّ
ٌر ِمْن أَ  َرىا فَ َقْد ُحرَِم". )حم ن ىب( عن أيب َخي ْ ْلِف َشْهٍر َمْن ُحرَِم َخي ْ

 ىريرة، صحيح.
 واآلن أوان الشروع ِف املقصود فأقول مستعيناً باهلل جل وعال:

 :تفسير آيات صيام رمضان 
 قال اهلل تعاذل ِف سورة البقرة:

ا ُكِتَب َعَلى الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكمَ 
ُقونَ   ( ٖٛٔ) َلَعلاُكْم تَ ت ا

قال ابن مسعود: إذا َسعت اهلل يقول "يا أيها  (( يا أيها الذين آمنوا)) 
َهى َعْنُو. ٌر يَْأُمُر ِبِو أَْو َشرّّ يَ ن ْ  الذين آمنوا" فأرِعها َسعك، فَِإنَُّو َخي ْ

  أطوار: ِٗف فرض الصوم  (( كتب)) 
فاألول: فرض صوم عاشوراء، أو األيام البيض )مع التخيْي بني الصوم 

 .ٗٙوالفدية(
 والثاين: فرض صوم رمضان )مع التخيْي بني الصوم والفدية(.

 والثالث: صوم رمضان مع َترمي اْلماع حىت ليارل رمضان.

                                                 
ٙٗ

لبي اٌى١ّْوٞ فٟ اٌؼوف اٌْنٞ: "أِب اٌّفَوْٚ اٌن٠ٓ ٠ُؼزّل ػ١ٍُٙ ف١مٌْٛٛ: اْ ا٠٢خ   

كح فٟ ؽك صَٛ اٌج١ط ٚػبّٛهاء، ٚوبْ ف١ٗ ف١وح ث١ٓ اٌفل٠خ ػٍٝ ظب٘و٘ب ٚأّب ٟ٘ ٚاه

 ٚاٌصَٛ ٌّٓ ٠مله أ٠عبً ػٍٝ اٌصَٛ صُ َٔـ فوظ١خ ٘نا اٌصَٛ ٚفوض هِعبْ".
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 والرابع: صوم رمضان كما استقّر اليوم.
وىو إمساكها عن السْي  ،صيام اْليل: أصلو مأخوذ من (( صيام)) 

 .والعلف
 ٕٙ: مرمي{  ِإْنِسيِّا اْليَ ْومَ  ُأَكلّْمَ  فَ َلنْ  َصْوًما لِلرَّْٓتَنِ  نََذْرتُ  ِإينّْ }فالصوم إمساك: 

: إَنا اختص الصوم بأنو ٘ٙكما جاء ِف احلديث القدسي  (( الصوم لي)) 
ائَِر اْلِعَباَداِت: ألمرين بَاَيَن الصوُم َِِّٔما س ،وإن كان كل العبادات لو ،لو

ما ِل ّينع منو سائر  ،أحدُها: أن الصوم منع من َماَلذّْ النفس وشهواهتا
فلذلك  ،العبادات. والثاين: أن الصوم سر بني العبد وربو ِل يظهر إِل لو

فلهذا  ،رِبا فعلو تصّنعًا ورياء ،وما سواه من العبادات ظاىر ،صار َمتصًا بو
 صار أخص بالصوم من غْيه.

ِل ِف عدده ألن اليهود  ،التشبيو ِف حكم الصوم وصفتو (( كما كتب) )
وكان املسلمون  ،وِل يأكلون بعد النوم شيئاً  ،يصومون من العتمة إذل العتمة

ِل يأكلون بعد النوم شيئًا حىت كان من شأن  ،على ذلك ِف أول اإلسالم
م األكل فأجّل اهلل تعاذل ْل ،عمر بن اْلطاب وأيب قيس بن صرمة ما كان

وقد روي عن النِب صلى اهلل عليو  ،وىذا قول الربيع بن أنس ،والشرب
َحِر(.   وسلم أنو قال: )بَ نْيَ َصوِمَنا َوَصوِم أىِل اْلِكَتاِب َأْكَلُة السَّ

 وفيو قوِلن:  ،: أن التشبيو ِف عدد الصومالثاني
رض أحدُها: أن النصارى كان اهلل فرض عليهم صيام ثالثني يومًا كما ف

َث   ،فجعلوه ِف الفصل بني الشتاء والصيف ،فكان رِبا وقع ِف القيظ ،علينا
ليكون ِتحيصًا لذنؤّم وتكفْيًا لتبديلهم  ،كّفروه بصوم عشرين يومًا زائدة

 )الشعِب(. 
                                                 

ٙ٘
 ٍّٟٚ أ٠عب: اٌؾل٠ش اٌوثبٟٔ أٚ اإلٌٟٙ.  
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وثالثة  ،والثاين: أن اليهود كان عليهم صيام ثالثة أيام من كل يوم عاشوراء
عة عشر شهرًا إذل أن نسخ بصوم فكان على ذلك سب ،أيام من كل شهر

 رمضان. )قال ابن عباس: كان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام األول(
 أقوال:  ٖفيو  (( الذين من قبلكم)) 

 النصارى )الشعِب والربيع وأسباط(.  -ٔ
 أىل الكتاب )ُماىد(.  -ٕ
 ْتيع الناس. -ٖ

 فيو قوِلن:  (( تتقون)) 
لطعام، وشرب تتقون ما حرم عليكم ِف الصيام، من أكل ا -ٔ

 الشراب، ووطء النساء. )الطربي( 
 الصوم سبب يؤول بصاحبو إذل تقوى اهلل. -ٕ

(( كما قال علّي عليو السالم: "اْلوف من اْلليل، العمل  التقوى)) 
 بالتنزيل، القناعة بالقليل، واإلستعداد ليوم الرحيل".

 
ٌة ِمْن أَيااٍم ُأَخَر أَيااًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو عَ  َلى َسَفٍر َفِعدا

ٌر لَُو  ًرا فَ ُهَو َخي ْ َوَعَلى الاِذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطواَع َخي ْ
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن )  ( َٗٛٔوَأْن َتُصوُموا َخي ْ

 موعة النهار والليل.اليوم يطلق على النهار، ويطلق على ُم (( أياما)) 
 فيو قوِلن:  (( أياما معدودات)) 

 أيام شهر رمضان )ْتهور املفسرين(.  -ٔ
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، كانت مفروضة قبل صيام ٙٙأهنا صيام ثالثة أيام من كل شهر -ٕ
 شهر رمضان، َث نسخت بو. )ابن عباس(

وقولو "أياما" نكرة، والنكرة تفيد القلة، أو الكثرة، أو العظمة، أو اْلون، 
ق. وقولو "معدودات" تدّل على أن النكرة ىنا تفيد القلة. َبسب السيا

 وْتع املؤنث السادل من صيغ ْتع القلة، فاملراد: ىي أيام قليلة معدودة.
 مذاىب:  ٖعلى  ،لفطر ِف رمضاناملبيح لاختلفوا ِف املرض  (( مريضا)) 

 أنو كل مرٍض دل يطق الصالة معو قائماً )احلسن(.  -ٔ
أمر صاحبو بالصوم الزيادة ِف علتو زيادة املرض الذي األغلب من  -ٕ

 غْي حمتملة )الشافعي(. 
 . ٚٙأنو كل مرض انطلق عليو اسم املرض )ابن سْيين( -ٖ

 فيو قوِلن:  (( على سفر)) 
  أنو ما انطلق اسم السفر من طويل أو قصْي )داود(.  -ٔ
 أنو مسْية ثالثة أيام )قول أيب حنيفة(.  -ٕ

فهو سفر. قال العريب: أما َتديده بزمن  قال ابن تيمية: ما عّده الناس سفرا
 أو مسافة فيحتاج إذل دليل صحيح صريح. واهلل أعلم وعلمو أَت.

                                                 
ٙٙ

 )) األ٠بَ اٌج١ط (( ف١ٗ لٛالْ: اٌضبٟٔ ػْو ِٚب ١ٍ٠ٗ.   

ظٙو اٌٛع١ٙٓ، ألْ أ٠بَ اٌْٙو ِغيأح ػٕل اٌؼوة اٌضبٟٔ: أٔٙب اٌضبٌش ػْو ِٚب ١ٍ٠ٗ، ٚ٘ٛ أ

ػْوح أعياء، وً عيء ِٕٙب صالصخ أ٠بَ، رقزص ثبٍُ، فؤٌٚٙب صالس غوه، صُ صالس ّٙت، صُ 

صالس ثٙو، صُ صالس ػْو، صُ صالس ث١ط، صُ صالس كهع، ٚاٌلهع ٘ٛ ٍٛاك ِملَ اٌْبح، 

ٌٙب، ف١ص١و ١ٌٍٙب كهػبً، ٚث١بض ِئفو٘ب، فم١ً ٌٙنٖ اٌضالس كهع، ألْ اٌمّو ٠غ١ت فٟ أٚ

ٌَٛاك أٌٚٗ، ٚث١بض آفوٖ، صُ صالس فٌٕ، ألْ اٌمّو ٠قٌٕ ف١ٙب، أٞ ٠زؤفو، صُ صالس كُ٘، 

ٚل١ً ؽٕبكً إلظالِٙب، صُ صالس فؾُ، ألْ اٌمّو ٠زفؾُ ف١ٙب، أٞ ٠طٍغ آفو ا١ًٌٍ، صُ صالس 

فٟ ِٛظغ هاكٞ، ٟٚ٘ آفو اٌْٙو، ِؤفٛمح ِٓ اٌواكح، أْ رَوع ٔمً أهعٍٙب ؽزٝ رعؼٙب 

 أ٠ل٠ٙب.
ٙ7

ِٗ". لٍذ: ٕ٘/ ٙونا لبي اٌّبٚهكٞ. ٚلبي اٌجقبهٞ )   َوِض ُوٍِّ َّ َٓ اٌ ِِ : "٠ُْفِطُو  (: لَبَي َػطَبء 

 فٍؼٍٗ لٌّٛٙب ع١ّؼب، ٚهللا أػٍُ.
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كاْلارج فيو وإن كان ِف بلده،   المتهيئ للسفروقال الشيخ العثيمني: 
(، لكن ٜٜٚفيجوز لو أن يفطر، وكان أنس يفعلو ويقول "السّنة" )ت 

 احلديث فيو مقال.
 ِف وجوب الفطر فيو على قولني:  اختلفوا (( فعدة)) 

 أنو واجب )ابن عباس(.  -ٔ
 أنو مباح )اْلمهور(. -ٕ

 فيو قوِلن:  (( عّدة)) 
 يلزمو القضاء سواء صام ِف سفره أو أفطر. )الظاىري( -ٔ
أن ِف الكالم حمذوفًا وتقديره: فأفطر فعدة من أيام أخر.  -ٕ

 )اْلمهور(
لصيف أياَم الشتاء فإنو (( تدّل على أنو لو صام عن أيام ا من أيام أخر)) 

 َيزئ، ألن قولو "أيام" نكرة. 
كذا قرأ أكثر القراء. قال البخاري: ىو قراءة العامة، وىو   (( يطيقونو)) 

 أكثر.
وتأويلها: وعلى  ،وقرأ ابن عباس وُماىد: }َوَعَلى الَِّذيَن َِل َيِطيُقونَُو فدية{

 احلامل، واملرضع. فهم: الشيخ الكبْي، املرأة العجوز، الذين يكّلفونو.
ْرِضِع أَِو احلَاِمِل، ِإَذا َخافَ َتا َعَلى أَنْ ُفِسِهَما أَْو 

ُ
َوقَاَل احَلَسُن َوِإبْ رَاِىيُم: "ِِف امل

 َوَلِدُِهَا تُ ْفِطرَاِن َُثَّ تَ ْقِضَياِن". )خ(
َع اْبَن َعبَّاٍس يَ ْقَرأُ: "َوَعَلى الَِّذيَن ٕ٘/ ٙروى البخاري ) ( َعْن َعطَاٍء، َسَِ

لَْيَسْت »يَُطوَُّقونَُو َفاَل يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي"، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: 
ْيُخ الَكِبيُر، َوالَمْرَأُة الَكِبيَرةُ ِبَْنُسوَخٍة! ُىَو  َِل َيْسَتِطيَعاِن أَْن َيُصوَما،  الشا

 «.فَ ُيْطِعَماِن َمَكاَن ُكلّْ يَ ْوٍم ِمْسِكيًنا
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َلى َواْلُمْرِضعُ (: "ٜٕٙ/ ٕ)زاد أبو داود  قَاَل أَبُو  ِٛٙإَذا َخافَ َتا". َواْلُحب ْ
 َداُوَد: "يَ ْعِِن َعَلى أَْوَِلِدُِهَا، أَْفَطَرتَا َوَأْطَعَمَتا".

 أقوال: ٖعلى قراءة اْلمهور، ففيو  (( الذين يطيقونو فدية على)) 
صيام خّْي اهلل تعاذل ّٔا املطيقني لل ٜٙأهنا وردت ِف أول اإلسالم، -ٔ

من الناس كلهم بني أن يصوموا وِل يكفروا، وبني أن يفطروا 
ويكفروا كل يوم بإطعام مسكني، َث نسخ ذلك بقولو تعاذل: 
ْهَر فَ ْلَيُصْمُو{، وقيل: بقولو }َوأَْن َتُصوُموا  }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

 َخٌْي لَُّكم{
لصوم الذين يطيقونو ِف حال شبأّم، وإذا كربوا عجزوا عن ا -ٕ

 لكربىم أن يفطروا. )ابن املسيب(
قال الكشمْيي: "قال بعض املفسرين: إن اآلية حمكمة، ويقولون  -ٖ

فإن « ِل»، ولكِن ِل أقبل تقدير «ِل يطيقونو»أي « ِل»بتقدير 
 مثل ىذا التقدير ِل أصل لو وِل ضابطة".

 يستقيم!العثيمني: ىذا تفسْي املثبت باملنفي، وتفسْي الشيء بضده ِل قال 
كذا قرأ ابن عمر باإلضافة، ومساكني بلفظ   (( فديُة طعاِم مساكين)) 

اْلمع )قراءة نافع وابن ذكوان، والباقون بتنوين فدية وتوحيد مسكني، 
وطعام بالرفع على البدلية(. وأما اإلضافة فهي من إضافة الشيء إذل نفسو، 

الفدية تكون طعاما واملقصود بو البيان، مثل: خاَت حديد وثوب حرير، ألن 
وغْيه. * ومن ْتع مساكني فلمقابلة اْلمع باْلمع، ومن أفرد فمعناه: فعلى  

                                                 
ٙ1

 شاذ!لبي األٌجبٟٔ:   
ٙ9

َٓ ٠ُِط١مُ ٕ٘/ ٙهٜٚ اٌجقبهٞ )   َػٍَٝ اٌَِّن٠ َٚ ب ََٔيٌَْذ: } َّّ خَ لَبَي: " ٌَ َّ ٍَ ٍَ  ْٓ َُ ( َػ َُٛٔٗ فِْل٠َخ  غََؼب

{ ]اٌجموح:  ٍٓ ِى١ َْ ، َؽزَّٝ ََٔيٌَِذ ا٠٢َخُ اٌَّزِٟ ثَْؼَلَ٘ب [. »1ِِٗٔ َٞ ٠َْفزَِل َٚ ْْ ٠ُْفِطَو  ْٓ أََهاَك أَ َِ  َْ َوب

َقْزَٙب ََ  «.فََٕ
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كل واحد ِمن يطيق الصوم، ويستفاد من اإلفراد: أن احلكم لكل يوم يفطر 
 فيو إطعام مسكني، وِل يفهم ذلك من اْلمع.

ن المساكيقال الشيخ العثيمني: كما أن األيام الِت عليو ْتٌع، فكذلك 
 .الذين يطعمون َل بّد أن يكونوا جمعاً 

احلكم املطلق إذا دل يكن لو حقيقة شرعية، يرجع فيو  (( مسكين طعام)) 
 (العثيمني) إذل العرف. ففي كيفية ونوع اإلطعام ىنا، يرجع إذل العرف.

 (( فيو قوِلن: طعام)) 
 مّد من الرب، أو نصف صاع من غْيه. -ٔ
 نصف صاع من كل شيء. -ٕ

َياَم فَ َقْد َأْطَعَم أََنٌس بَ ْعَد َما  قال البو  ْيُخ الَكِبُْي ِإَذا دلَْ يُِطِق الصّْ خاري: أَمَّا الشَّ
زًا َوحلًَْما، َوأَْفَطرَ  ، ُكلَّ يَ ْوٍم ِمْسِكيًنا، ُخب ْ  .َكربَ َعاًما أَْو َعاَمنْيِ

ىو من ِل ّيلك شيئا من املال، وىو أسوأ حاِل من الفقْي  (( مسكين)) 
والراجح إن شاء اهلل: أن الفقْي أسوأ حاًِل من املسكني، لقولو  على قوٍل،

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقَْي { ]احلج:  [، مع قولو تعاذل: ٕٛتعاذل: }َفُكُلوا ِمن ْ
ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن ِِف اْلَبْحِر { ]الكهف:  ا السَّ [، ٜٚ}أَمَّ

 السفينة. واهلل أعلم.فاملساكني ىنا ّيلكون 
وقال الشيخ العثيمني: املسكني من ِل َيد شيئا يكفيو ملدة سنة، والفقْي 
الذي ِل َيد نصف كفاية سنة، أما املسكني فيجد النصف فأكثر دون 

 الكفاية.
 فيو قوِلن:  (( تطوع)) 

 بأن زاد على مسكني واحد فهو خْي لو. )ابن عباس( -ٔ
 )الزىري( بأن صام مع الفدية فهو خْي لو. -ٕ
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ثبت ِف احلديث: "خْي الناس من طال عمره وحسن  (( تطوع خيرا)) 
عملو". )حم ت( َعن عبد اهلل بن بسر. ** وثبت أيضا: "َمْن َسرَّْتُو َحَسَنُتُو 
وساَءْتُو َسّيَئتُو َفَذِلكُم املْؤِمُن". )حم ت ك( َعن عمر. ** وروى أٓتد َعْن 

: ُكنَّا نَْأِت النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا أُْنزَِل َعَلْيِو، قَالَ  َٓٚأيب َواِقٍد اللَّْيِثيّْ 
قَاِم الصَّاَلِة،  ثُ َنا فَ َقاَل لََنا َذاَت يَ ْوٍم: " ِإنَّ اهلَل قَاَل: ِإنَّا أَنْ َزْلَنا اْلَماَل إِلِ فَ ُيَحدّْ

أَلََحبَّ َأْن َيُكوَن إِلَْيِو ثَاٍن، َوَلْو َكاَن لَُو َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َوَلْو َكاَن ِِلْبِن آَدَم َواٍد، 
رَاُب،  َواِديَاِن، أَلََحبَّ َأْن َيُكوَن ِإلَْيِهَما ثَاِلٌث، َوَِل َّيَْْلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإِلَّ الت ُّ

 َُٔٚثَّ يَ ُتوُب اهلُل َعَلى َمْن تَاَب ". )َمتلف فيو(
 اْلْيية، ِل التفضيل. (( األقرب أنو ىنا ُمرد  فهو خير لو)) 
 فيو قوِلن:  (( خير لكم أن تصوموا)) 

 الصوم ِف السفر خْي من الفطر فيو والقضاء بعده.  -ٔ
 أن الصوم ملطيقو خْي وأفضل ثواباً من التكفْي ملن أفطر بالعجز. -ٕ

 (( "خْي" ىنا للتفضيل، وليس ُمرد اْلْيية كما ِف األول. خير لكم)) 
ْتلة مستأنفة، واملعن: إن كنتم تعلمون (( ىذه  إن كنتم تعلمون)) 

 فافهموا! وْلذا ينبغي أن نقف على قولو تعاذل: "خْي لكم".
 ِف تقدير املفعول قوِلن: (( تعلمون)) 

ْنُتو من دينكم.  -ٔ  تعلمون ما َشرَّْعُتو فيكم َوبَ ي َّ
 تعلمون فضل أعمالكم وثواب أفعالكم. -ٕ

                                                 
7ٓ

أثٛ ٚالل ٘ٛ اٌنٞ ٍؤٌٗ ػّو ػٓ لواءح إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌَالَ فٟ اٌؼ١ل، فنوو ٌٗ   

 ّب فٟ صؾ١ؼ ٍَُِ.ٍٛهرٟ لبف ٚاٌمّو، و
7ٔ

إٍبكٖ ظؼ١ف ِٓ أعً ْ٘بَ ثٓ صؾؾٗ األٌجبٟٔ فٟ صؾ١ؼ اٌغبِغ، ٚلبي األهٔبإٚغ:   

ٍؼل اٌّلٟٔ، فمل افزٍفٛا ف١ٗ ِب ث١ٓ ِغوػ ِٚؼلي، ٚفالصخ اٌمٛي ف١ٗ: أٔٗ ٠ؼزجو ثٗ فٟ 

 اٌّزبثؼبد ٚاٌْٛا٘ل.
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َناٍت ِمَن اْلُهَدى َشْهُر رََمَضاَن الاِذي أُْنِزَل ِفيِو ا ْلُقْرآُن ُىًدى لِلنااِس َوبَ ي ِّ
ْهَر فَ ْلَيُصْمُو َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر  َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشا

ٌة ِمْن أَيااٍم ُأَخَر يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتكْ  ِمُلوا َفِعدا
ُروا اللاَو َعَلى َما َىَداُكْم َوَلَعلاُكْم َتْشُكُروَن ) َة َولُِتَكب ِّ  ( ٘ٛٔاْلِعدا

 تقديره: ىي )أي: األيام املعدودات( شهر رمضان. (( شهر رمضان)) 
ويقول: لعلو من أَساء اهلل عز وجل. ، كان ُماىد يكره أن يقال "رمضان"و 

 بلطفو اْلفي: والصواب جوازه من غْي  * قال أبو زيدان العريب عاملو اهلل
كراىة، فهما سواء. قال عليو الصالة والسالم: "ِإذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن 
ياِطنُي". )ق( عن  فُِتَحْت أْبواُب اْلَنَِّة وُغلَّْقْت أْبواُب َجَهنََّم وُسْلِسَلِت الشَّ

أيضا. وباْلواز  أيب ىريرة. ورواه )ن( بلفظ: "ِإذا جاَء َرَمضاُن"، وىو صحيح
واهلل وقال العثيمني: ِل عربة بقول من كره ذلك. قال البغوي ِف شرح السنة. 

 وعلمو أَت. أعلم
ومنو قيل: قد شهر فالن سيفو، إذا أخرجو.  ،مأخوذ من الشهرة (( شهر)) 

ْهَر َيكون ِتْسَعًة وِعْشرِيَن يَ ْوماً". )ق(  * قال عليو الصالة والسالم: "إّن الشَّ
 م َسلَمة، زاد )ن( من حديث أيب ىر: "َوَيُكوَن َثالَِثنَي".َعن أ
ْهر التَّاِسع من الّسنة اْلجرية )ْتعو: رمضانات  (( رمضان))  الشَّ

ة احْلر، َواأْلَْرض أَو احلَِْجارَة الَِِّت ٓتيت  ورماضني(، وىو من الرمضاء: شدَّ
ْمس، َوِف اْلمثل: "كاملستجْي من الر  ة َوقع الشَّ مضاء بالنَّار" يْضرب من شدَّ

َساَءة جتتمعان على الرجل. فبعض أىل اللغة يزعم أنو  مثال ِِف اْللتني من اإْلِ
كما   ،لشدة ما كان يوجد فيو من احلر حىت ترمض فيو الفصال ،َسي بذلك

)) وقد كان شهر رمضان يسمى ِف اْلاىلية  ،قيل لشهر احلج ذو احلجة
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َا َُسَّي َرَمضاَن ألنُو يَ ْرِمُض : الموضوع. * وِف احلديث ٕٚ(( ناتقاً  )ُيرق( "ِإَنَّ
د بن منصور السمعاين ِف أماليو، وأبو زكريا ُيَي بن  نوَب" )رواه حُمَمَّ الذُّ

 مندة ِف أماليو من حديث أنس(.
 : أقوال ِٖف إنزالو  (( أنزل فيو القرآن)) 

أن اهلل تعاذل أنزل القرآن ْتلة واحدة من اللوح احملفوظ إذل َساء  -ٔ
الدنيا ِف شهر رمضان ِف ليلة القدر منو، َث أنزلو على نبيو صلى 

روى الطرباين عن واثلة * اهلل عليو وسلم، على ما أراد ِإنْ زَاَلُو عليو. 
عن النِب صلى اهلل عليو وسلم قال: "نزلت صحف إبراىيم أول 
ليلة من رمضان، وأُْنزِلِت التوراُة لست مضني من رمضان، وأُْنزَِل 

ُل لثالث عشرة خلت من رمضان، وأُْنزَِل القرآن ألربع اإلجني
 وعشرين من رمضان". )حسنو األلباين(

 .مهل أيْ  بداية تنزيلو كانت ِف رمضان، والقرآن ينزل على مكث -ٕ
 أنو ِبعن أنزل القرآن ِف فرض صيامو )ُماىد(. -ٖ

ورجح الشيخ العثيمني القول الثاين، فتكون "ال" ىنا للجنس وليسْت 
 وم.للعم

واحتج: بأن رواية ابن عباس ِف نزول القرآن من اللوح احملفوظ إذل بيت العزة 
 (ٕٔٛٛ، احلاكم ِٜٜٔٚف رمضان، أثر ضعيف. )النسائي ِف الكربى 

 مصدر مثل: الغفران، الشكران. وفيو قوِلن: (( القرآن)) 
 ِبعن مفعول، أي: املقروء. -ٔ
 اين الكتب السابقة.ِبعن فاعل، أي: القارئ، واملراد: اْلامع ملع -ٕ

                                                 
7ٕ

 ٚلبي اٌؼض١ّ١ٓ: ر١َّخ "هِعبْ" وبٔذ لجً اإلٍالَ.  
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ثبت ِف السنة: "علْيَك ِبذِكِر اهلل تَعاذل وِتالَوِة ((  فضل تَلوة القرآن)) 
ماِء وذِْكُرَك ِف اأَلْرِض!" )حم( َعن أيب سعيد.  ** القْرآِن فِإنَُّو َرْوحَك ِف السَّ

ِإنَّ اْلبَ ْيَت لََيتَِّسُع َعَلى »وثبت أيضا موقوفا على أيب ىّر غفر اهلل لو وألمو: 
رُُه َأْن يُ ْقَرَأ ِفيِو اْلُقْرآُن،  َياِطنُي، َوَيْكثُ ُر َخي ْ أَْىِلِو َوََتُْضرُُه اْلَماَلِئَكُة َوتَ ْهُجرُُه الشَّ

َياِطنُي، َويَِقلُّ َوِإنَّ اْلبَ ْيَت لََيِضيُق َعَلى أَْىِلِو َوتَ ْهُجرُ  ُه اْلَماَلِئَكُة، َوََتُْضرُُه الشَّ
رُُه َأْن َِل يُ ْقَرأَ ِفيِو اْلُقْرآنُ    ٖٚ)دي( «.َخي ْ

ِل يعارضو قولو تعاذل: "ىدى للمتقني"، إذ املراد أن  (( ىدى للناس)) 
 املتقني ىم الذين ينفعهم القرآن.

مزة ُتفيفاً. وَسي (( أصلو: أناس. ولكثرة استعماْلا حذفت اْل الناس)) 
 اإلنسان إنساناً ألن بعضهم يأنس ببعض، أو لكثرة حركتو.

َناٍت مَِّن اْلُهَدى))   بينات من احلالل واحلرام. (( بَ ي ِّ
 أنواع: ٗاْلداية  (( الهدى)) 
َر فَ َهَدى { ]األعلى: ِف  -ٔ  [ فهو ىداية إْلام.ٖقولو تعاذل: }َوالَِّذي َقدَّ
 [ فهو ىداية اإلرشاد.َٙ٘أْحَبْبَت { ]القصص:  }ِإنََّك َِل تَ ْهِدي َمنْ  -ٕ
 [ فهو ىداية التوفيق.ٚ}َوَوَجَدَك َضاِلِّ فَ َهَدى { ]الضحى: ِف قولو:  -ٖ

وْتع اهلل ىاتني اْلدايتني ِف آيٍة فقال: }َوأَمَّا َّتُوُد فَ َهَديْ َناُىْم فَاْسَتَحبُّوا 
علمية، ، فإحداُها ىداية [ٚٔاْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى { ]فصلت: 

 واألخرى عملية.
 [ ِٖٗف قولو تعاذل: }َوقَالُوا احلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َىَدانَا ِْلََذا { ]األعراف:  -ٗ

 قال جويرب: ىدانا ّٓاوزة الصراط ودخول اْلنة.
                                                 

7ٖ
إٍبكٖ صؾ١ؼ ٚ٘ٛ ِٛلٛف ػٍٝ أثٟ ٘و٠وح. * لبي اٌؼوثٟ: أِب اٌّوفٛع ِٓ : لبي ِؾممٗ  

 ؽل٠ش أٌٔ فعؼ١ف.
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وفرقان بني احلق والباطل. * والفرقان اسم للقرآن وللتوراة.  (( َواْلُفْرقَانِ )) 
ِذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيرًا { قال تعاذل: }تَ َباَرَك الَّ 

َنا ُموَسى َوَىاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياًء ٔ]الفرقان:  [، وقال تعاذل: }َوَلَقْد آتَ ي ْ
ِبعن النصر على « الفرقان»[ * وقد يكون َٛٗوذِْكرًا لِْلُمتَِّقنَي { ]األنبياء: 

قولو تعاذل: }َوَمآ أَنَزْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن{ يعِن يوم  األعداء؛ بدليل
بدر؛ فيكون املعن: ولقد آتينا موسى وىرون النصر على األعداء، وتكون 

 التوراة ىي املعنية بقولو تعاذل: }َوِضَيآًء َوذِْكراً لَّْلُمتَِّقنَي{
 أقوال: ٖلذلك فيو الشهر ِل يغيب عن أحد،  (( شهد منكم الشهر)) 

، وليس صيامو إلى آخرهفعليو  مقيمفمن شهد أول الشهر، وىو  -ٔ
 لو أن يفطر ِف بقيتو. )علّي، وابن عباس(

دون ما  وىو مقيمفمن شهد منكم الشهر، فليصم ما شهد منو  -ٕ
 دل يشهده ِف السفر. )ابن املسيب واحلسن(

م بقيتو إذا فليصمو، وِل يسقط صو  بالغًا عاقًَل ُمَكلافاً فمن شهد  -ٖ
 ُجن فيو. )قول أيب حنيفة وصاحبيو(

فالشهود: مشاىدة، أو حضور، وىو أصح، ألن قولو "على سفر" يقابل 
 احلضر.

إَنا أعاد ذكر الفطر باملرض والسفر مع قرب ذكره من  (( تكرار اْلية)) 
لَِئالَّ يصْي باملنسوخ  ،فأعاد ذكره ،ألنو ِف حكم تلك اآلية منسوخاً  ،قبل

 .مقروناً 
والعسر الصيام ِف  ،قال ابن عباس: اليسر اإلفطار (( .. العسر.اليسر)) 

 السفر.
 والقاعدة عندنا: األمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق.
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ة))   عدة ما أفطر َث ِف صيام شهر رمضان بالقضاء ِف غْيه. (( ِعدا
ُروا اهللَ ))  قال  قيل إنو تكبْي الفطر من أول الشهر. )كذا (( ولُِتّكب ِّ

ْؤِمُن ِعَباَدَتُو ِمْن ِصَياٍم 
ُ

املاوردي، واهلل أعلم( وقال أسعد حومد: "َمىَت أنْ َهى امل
َوَصالٍَة، َكب ََّر اهلُل". * قال العريب: فاآلية يستدل ّٔا على إكثار التكبْي من 
ليلة عيد الفطر إذل أن تقضى الصالة، وروى ابن أيب شيبة َعِن الزُّْىرِيّْ 

ُر  َأنَّ »مرسال:  َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَن َِيْرُُج يَ ْوَم اْلِفْطِر، فَ ُيَكب ّْ
َحىتَّ يَْأِتَ اْلُمَصلَّى، َوَحىتَّ يَ ْقِضَي الصَّاَلَة، فَِإَذا َقَضى الصَّاَلَة، َقَطَع 

 .. اخل"..، ورواه البغوي بلفظ: "مضت السنة«التَّْكِبْيَ 
ُروا))  أصح صيغ التكبْي ما جاء ِف املصنف من قاِل سلمان  (( لُِتّكب ِّ

الفارسي: كربوا "اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب كبْيا"، زاد الشافعي: "وهلل 
 احلمد".

(( "على" ىنا للتعليل، وليست لإلستعالء. والتعبْي  على ما ىداكم)) 
لشهر، ألن أعلى  ب       "على" دون الالم، لإلشارة إذل أن التكبْي يكون آخر ا

 كل شيء آخره.
 فيو قوِلن: (( َما َىَداُكمْ )) 

 .صيام شهر رمضان -ٔ
 عموم ما ىدانا إليو من دينو. -ٕ

فيو دليل على أن التكبْي من ألفاظ  (( تكبروا اهلل على ما ىداكم)) 
" قَاَل: بَ ْعث الناارِ الشكر، وثبت ِف الصحيحني عن أيب سعيد ِف حديث "

ْسَع ِمائٍَة َوِتْسَعًة َوِتْسِعنَي، َفِعْنَدُه َيِشيُب الصَِّغُْي، َوَتَضُع ُكلُّ "ِمْن ُكلّْ أَْلٍف: تِ 
َذاِت َٓتٍْل َٓتَْلَها، َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى، َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو 

: " أَْبِشُروا، فَِإنَّ ِمْنُكْم َشِديٌد " قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو، َوأَي َُّنا َذِلَك الَواِحُد؟ قَالَ 
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َرُجاًل َوِمْن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج أَْلًفا. َُثَّ قَاَل: َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، ِإينّْ أَْرُجو أَْن 
ْرنَا، فَ َقاَل:  رُبُعَ َتُكونُوا  « أَْىِل اْلَنَّةِ  ثُ ُلثَ أَْرُجو َأْن َتُكونُوا »أَْىِل اْلَنَِّة " َفَكب َّ

ْرنَا، فَ َقاَل: « أَْىِل اْلَنَّةِ  ِنْصفَ أَْرُجو َأْن َتُكونُوا »ْرنَا، فَ َقاَل: َفَكب َّ  َما »َفَكب َّ
ْوَداِء ِف ِجْلِد ثَ ْوٍر أَبْ َيَض، َعرَِة السَّ أَْو َكَشَعرٍَة بَ ْيَضاَء  ٗٚأَنْ ُتْم ِف النَّاِس ِإِلَّ َكالشَّ

 «.ِف ِجْلِد ثَ ْوٍر َأْسَودَ 
 أقوال: ٖدير املفعول ِف تق (( َتْشُكُرونَ )) 

 على ىدايتو لكم.  -ٔ
 على ثواب طاعتو. -ٕ
وقال الشيخ العثيمني: تشكرون على أربعة ىي: )يريد اهلل بكم  -ٖ

اليسر( )وِل يريد بكم العسر( )تكملوا العدة( )تكربوا اهلل على ما 
 ىداكم(.

 "وأما بنعمت ربك فحدْث". ومن الشكر: التحدث بالنعمة.  قلت:
يوم القيامة وِل فخر، وبيدي  ٘ٚحلديث الصحيح: "أنا سيد ولد آدمومنو ا

لواء احلمد وِل فخر، وما من نِّب يومئذ آدم فمن سواه إِل ََتْت ِلَواِئي، َوأَنا 
ٍع َوَِل َفْخَر!" )حم ت ى ( َعن أيب سعيد.  أوَُّل شاِفٍع وأوَُّل ُمَشفَّ

 يَا}: ربنا ل قولالشكر ىو العمل الصاحل، بدلي العثيمين:الشيخ قال و 
 ،[ٕٚٔ: البقرة]{  ِللاوِ  َواْشُكُروا َرَزقْ َناُكمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمنْ  ُكُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها

 .[ٔ٘: املؤمنون]{  َصاِلًحا َواْعَمُلوا الطَّيَّْباتِ  ِمنَ  ُكُلوا الرُُّسلُ  أَي َُّها يَا}: ومع قول

                                                 
7ٗ

َو    َّ ًِّ أْؽ َ ثََؼضَِٕٟ اٌَِٝ و ّْ هللاَّ ف١ٗ ِمبثٍخ األٍٛك ثبألث١ط، ٚفٟ ؽل٠ش آفو صؾ١ؼ: "ا

. ّٟ بِوو( َػٓ َػٍ ََ َك". )اْثٓ َػ َٛ ٍْ  ٚأ
7٘

ِٗ : "وُ إٌَخٌىٓ وً ثٕٟ آكَ ١ٍل، وّب صجذ فٟ    ٍِْ٘ ١ُِّل أَ ٍَ  ًُ ُع ، فَبٌوَّ ١ِّل  ٍَ  ََ ْٓ ثَِٕٟ آَك ِِ  ٌٍ ً  ْٔف

َّٕٟ( ػٓ أثٟ ٘و٠وح. * ٚال ٠ؼبهظٗ ؽل٠ش آفو صؾ١ؼ:  ١َِّلحُ ث١َْزَِٙب". )اْثٓ اٌ ٍَ ْوأَحُ  َّ اٌ َٚ
١ُِّل هللا". )ؽُ ك( َػٓ ػجل هللا ثٓ اٌْق١و، فبْ هللا ٘ٛ ا١ٌَل اٌؾم١مٟ. ٚهللا أػٍُ. ََّ  "اٌ
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اِع ِإَذا َدَعاِن َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي عَ  نِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدا
 ( ٙٛٔ) فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُ ْؤِمُنوا ِبي لََعلاُهْم يَ ْرُشُدونَ 

 ٗعلى  ،اختلف أىل التأويل ِف سبب نزول اآلية (( سبب النزول)) 
 أقاويل: 

يا حممد أهنا نزلت ِف سائل سأل النِب صلى اهلل عليو وسلم فقال:  -ٔ
 أقريٌب ربنا فنناجيو، أم بعيد فنناديو؟ فأُْنزَِلْت ىذه اآلية )احلسن(. 

نزلت ِف قوم سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن أي ساعة  -ٕ
 يدعون اهلل فيها )عطاء والسدي(. 

 نزلت جواباً لقوم قالوا: كيف ندعو؟ )قتادة(.  -ٖ
 َأْسَتِجْب َلُكْم{ قالوا: نزلت ِف قوم حني نَ َزَل قولُو تعاذل: }اْدُعوين  -ٗ

 إذل أين ندعوه؟ )ُماىد(.
السؤال نوعان: سؤال طلب، وسؤال استفهام. واملراد ىنا  (( سألك)) 

 الثاين.
بيد، على: عَ أيضًا اد ْتع عابد. والعبد َيمع بّ العُ ْتع عبد. و  (( عبادي)) 

 ة.دَ بَ اد وعَ بّ د، عبدان. والعابد َيمع على: عُ بُ عْ أَ 
ىنا دل يقل: فقْل إين قريب، أو قْل إين قريب، كما فعل  (( بفأني قري)) 

 ذلك ِف آيات أخرى مثل:
[ ىنا بالفاء ٘ٓٔ}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَِباِل فَ ُقْل يَ ْنِسُفَها َريبّْ َنْسًفا { ]طو: 

 ألنو دل يأت وسوف يأِت.
َكِبٌْي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإّْتُُهَما   }َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإَثٌْ 

[ ىنا بغْي الفاء، ألن اْلمر ِف املاضي َٜٕٔأْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَما { ]البقرة: 
 واحلاضر سواء، إّتهما أكرب من نفعهما.
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 فيو قوِلن:  (( قريب)) 
 قريب اإلجابة.  -ٔ
 قريب من َساع الدعاء.  -ٕ

 فيو قوِلن:  (( ُأجيب)) 
 ن السماع باإلجابة، ألن السماع مقدمة اإلجابة. أَسع، فعرب ع -ٔ
أنو أراد إجابة الداعي إذل ما سأل، وِل ِيلو سؤال الداعي أن  -ٕ

يكون موافقًا للمصلحة أو َمالفًا ْلا، فإن كان َمالفًا للمصلحة دل 
جتز اإلجابة إليو، وإن كان موافقًا للمصلحة، فال ِيلو حال 

مستكماًل شروط الطلب أو  الداعي من أحد أمرين: إما أن يكون
 مقصوراً فيها: فإن استكملها جازت إجابتو.

 وِف وجوب إجابة الدعوة قوِلن: 
أهنا واجبة ألهنا جتري ُمرى ثواب األعمال، ألن الدعاء عبادة  -ٔ

 ثوأّا اإلجابة. 
أهنا غْي واجبة ألهنا رغبة وطلب، فصارت اإلجابة إليها تفضالً.  -ٕ

 لب دل جتب إجابتو.وإن كان مقصوراً ِف شروط الط
 وِف جوازىا قوِلن: 

 ِل جتوز )قول من أوجبها مع استكمال شروطها(.  -ٔ
 جتوز )وىو قول من دل يوجبها مع استكمال شروطها(.  -ٕ

عاُء ُىَو  (( دعان))  حب  ٗ". )حم ش خد الِعباَدةُ ثبت ِف احلديث: "الدُّ
ْعَمان بن بشْي. أما بلفظ "مخ العبادة" فضعيف. * وثبت أيضا:  ك( َعن الن ُّ

عاِء". )حم خد ت ك( َعن أيب  َأْكَرَم َعَلى اهلل تَ َعاَلى"لَْيَس َشْيٌء  ِمَن الدُّ
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 عن( ت)". عليو يَغَضبْ  تَ َعاذَل  اهلل َيْسألِ  دل َمنْ  إنوُ " ىريرة. * وثبت أيضا:
 أنَّ  واْعَلُموا، باْلجابَةِ  ُموِقُنونَ  وأنْ ُتمْ  اهلل اْدُعوا* وثبت أيضا: " ٙٚ.ىريرة أيب
 .ىريرة أيب عن( ك ت)". ِله غاِفلٍ  قَ ْلبٍ  ِمنْ  ُدعاءً  َيْسَتِجيبُ  َِل  اهلل

 أقوال:  ٗفيو  (( فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي)) 
 أن اإلستجابة ِبعن اإلجابة )قول أيب عبيدة(. -ٔ
 أن اإلستجابة طلب املوافقة لإلجابة )ثعلب(. -ٕ
 فليستجيبوا إرلَّ بالطاعة.  -ٖ
 فليدعوين. -ٗ

اإلّيان يتعدى بالباء إن نسب إذل اهلل، وإذل غْي اهلل  (( وليؤمنوا بي)) 
بالالم كما ِف قولو تعاذل: }ُقْل أُُذُن َخْْيٍ َلُكْم يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َويُ ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننَي 

 [٘ٚ: البقرة{ ] َلُكمْ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ  أَفَ َتْطَمُعونَ }وقولو:  [ٔٙ{ ]التوبة: 
 الراشدين املهديني. ٚٚ، كحال اْللفاءالرَّاِشِدينَ  نَ مِ  َيُكونُونَ  (( يرشدون)) 

 شرّْ  ِمنْ  َوأَِعْذين  ُرْشِدي أْلِْْمِِن  اللَُّهمَّ دعاء مأثور ِف سؤال الرشد: " فائدة:
 ، لكنو ضعيف السند. واهلل أعلم.حصني بن عمران عن( ت)". نفسي

َلَة الصَِّياِم الراَفُث ِإَلى ِنَساِئكُ  ْم ُىنا لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس ُأِحلا َلُكْم لَي ْ
َلُهنا َعِلَم اللاُو أَناُكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم 
فَاْْلَن بَاِشُروُىنا َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللاُو َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتاى يَ َتبَ ياَن َلُكُم 
وا الصَِّياَم ِإَلى اللاْيِل  اْلَخْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُما أَتِمُّ
                                                 

7ٙ
ػبِء" )اٌؾى١ُ ػل ٘ت( ػٓ ػبئْخ، فٙٛ أِب ؽل٠   َٓ فِٟ اٌل  ٍِّؾ١ ُّ ّْ هللا رََؼبٌَٝ ٠ُِؾت  اٌ ش: "ا

 ! ٚهللا أػٍُ.موضوع
77

ُٚ٘ اٌقٍفبء اٌقَّخ: ِٓ اٌصل٠ك اٌٝ اٌؾَٓ ه٠ؾبٔخ هٍٛي هللا ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌَالَ،   

َٕخً  ٍَ  َْ زِٟ صاَلصُٛ َِّ ٍْه  ثَْؼَل َمٌَه". )ؽُ د ع ثل١ًٌ اٌؾل٠ش اٌصؾ١ؼ: "اٌقالفَخُ ثَْؼِلٞ فِٟ أُ ُِ  َُّ صُ

 ؽت( ػٓ ٍف١ٕخ )ٌمت( ٌِٛٝ أَ ٍٍّخ ػ١ٍٙب اٌَالَ.

ْٓ ٠َْبُء". )ك ن( َػٓ ٍف١ٕخ. َِ ٍَْه  ُّ َُّ ٠ُئرِٟ هللا اٌ َٕخً صُ ٍَ  َْ ِح صَالصُٛ َّٛ ٕ جُ  ٚهٚٞ ثٍفع: "ِفالفَخُ اٌ
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َوََل تُ َباِشُروُىنا َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللاِو َفََل تَ ْقَربُوَىا  
ُقونَ َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللاُو آيَاتِِو ِللنااِس   ( ٛٚٚٛٔ) لََعلاُهْم يَ ت ا

 ٜٚبعدما حّرم ذلك ِف أوائل اإلسالم. (( أحل لكم)) 
 أْرَحمُ (( معرفة احلالل واحلرام حيويّّ جدا!! * ثبت ِف السنة: " أحلّ )) 

ِِت   ن ت حم)". َجَبلٍ  بنُ  ُمعاذُ  واحَلرامِ  باحَلاَللِ  وأْعَلُمُهمْ ، َبْكرٍ  أَبُو بأمِت أُمَّ
 ُسوِقَنا ِف  يَِبعْ  َِل : »اَْلطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  قَالَ  الَتمذيوى * ور  .أنس عن( ى 

ينِ  ِف  تَ َفقَّوَ  َقدْ  َمنْ  ِإِلَّ  ، حسن اإلسناد، وذكره الشيخ د. سعد بن تركي «الدّْ
بلفظ: ِل َيلس ِف سوقنا  ٓٛاْلثالن ِف سلسلة "فقو املعاملة املالية املعاصرة"

 لم.من دل يعلم احلالل واحلرام. واهلل أع
حىت ِف العشر األواخر من رمضان، وإن كان ذلك  (( ليلة الصيام)) 

َزرَُه،  ٔٛخالف األوذل، ملا ثبت ِف السنة: "َكاَن ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َشدَّ ِمئ ْ
َلُو،  )ق د ن ى ( عن عائشة. َٖٛوأَيْ َقَظ أَْىَلُو". َٕٛوَأْحَيا لَي ْ

وىو اْلماع ِف  ،يعاً كان ابن مسعود يقرأ الرفث والرفوث ْت  (( الرفث)) 
ألنو إذا ذُِكَر ِف غْي  ،وأصلو فاحش القول، فيكن بو عن اْلماع ،قولو

  ٗٛموضعو كان فحشاً.
                                                 

71
 ٟ فم١ٗ ؽفظٗ هللا.٘ٛ هلُ أثٟ ى٠لاْ اٌؼوثٟ ؽبي اٌطٍت فٟ ِؼٙل اإلٍالَ ١ٌٍْـ ِنوو أث 

79
فبئلح: ١ٍّذ اٌيٚعخ "ؽ١ٍٍخ" وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ "ؽالئً أثٕبءوُ" ألٔٙب ؽالي ٌيٚعٙب،   

ًّ اىاه ا٢فو ]![، أووِىُ هللا.  ٚل١ً: ألْ وال ِّٕٙب ٠ؾ
1ٓ

 7اٌّؾبظوح ػملد فٟ عبِغ "اٌواعؾٟ" فٟ آفو صالصبء ِٓ وً ّٙو، ٟٚ٘ فٟ   

 ِغبٌٌ. 
1ٔ

 ٟ اٌؼجبكح، أٚ رون اٌغّبع. ٚوالّ٘ب ِؼ١ّٕبْ اْ ّبء هللا.ف١ٗ لٛالْ: اإلعزٙبك ف  
1ٕ

 ف١ٗ لٛالْ: رون إٌَٛ أصال، أٚ إٌَٛ اٌم١ًٍ علا. ٚاٌُّٙ اؽ١بء٘ب ٠ىْٛ ثبٌؼجبكح ال غ١و.  
1ٖ

 وبْ ػّو ػ١ٍٗ اٌَالَ ٠ٛلع أٍ٘ٗ ٠ٚموأ: ٚأِْو أٍ٘ه ثبٌصالح ٚاصطجْو ػ١ٍٙب.  
1ٗ

ثٟ ٘ٛ اٌوك ػٍٝ أْٔٛه اٌنٞ رؼصت ٌُٚ ٠مٕغ ٚاما موو فٟ ِٛظؼٗ فال ظ١و، ٚالوأ وزب  

ثبألؽبك٠ش اٌصؾ١ؾخ اٌٛاهكح فٟ َٔجخ ٌفع اٌغّبع اٌٝ ١ٍلٔب اٌّصطفٝ ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌَالَ 

والِبً ٚفؼالً، ٚػٕٛاْ اٌوٍبٌخ: وضوح اٌغّبع ِؾّلِخ ال ِنِخ، ١ٌَٚلٔب اٌّصطفٝ ِؼغيح 

 ١ٍٕخ. ٚهللا أػٍُ.
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 فيو قوِلن:  (( لَِباٌس لاُكمْ )) 
ِبنزلة اللباس، إلفضاء كل واحد منهما إذل صاحبو، يستَت بو   -ٔ

 كالثوب امللبوس.
[ أي ٓٔ]النبأ:  ، لقولو تعاذل }وجعلنا الليل لباسًا{لكم سكنٌ  -ٕ

 سكناً )ُماىد وقتادة والسدي(.
 ، شيئان: املرادة ىنا سبب ىذه اْليانة (( َتْخَتانُوَن أَنُفَسُكمْ )) 

 إتيان النساء.  -ٔ
 األكل والشرب. -ٕ

وذلك أن اهلل تعاذل أباح ِف أول اإلسالم األكل والشرب واْلماع ِف ليل 
ىت جاء عمر بن اْلطاب ح ،وحّرمو عليو بعد نومو ،الصيام قبل نوم اإلنسان

وظن أهنا  ،فقالت لو: إين قد َنتُ  ،يريد امرأتو ،ذات ليلة من شهر رمضان
 فوقع ّٔا. ،تعتل عليو

فقالت لو  ،فأراد األكل ،وكان يعمل ِف أرض لو ،وجاء أبو قيس ابن صرمة
فلم يأكل  ،َث أحضرت إليو الطعام ،فغلبتو عيناه ،امرأتو: نسّخر لك شيئاً 

بح ِلقى جهداً. وأخرب عمر وأبو قيس رسول اهلل صلى اهلل عليو منو فلما أص
 فأنزل اهلل اآلية. ،وسلم ِبا كان منهما

فتوبوا إذل اهلل أيها الناس، فإن "ُكّل َبِِن آَدَم َخطَّاٌء  (( فتاب عليكم)) 
ُر اَْلطّاِئنَي التَ وَّابُوَن" )حم ت ى  ك( عن أنس، صحيح.  َوَخي ْ

 فيو قوِلن:  (( َوَعَفا َعنُكمْ )) 
 العفو عن ذنؤّم.  -ٔ
 العفو عن َترمي ذلك بعد النوم.  -ٕ



48 

 

وكان  ،ألن أصل املباشرة من إلصاق البشرة بالبشرة ،اْلماع (( بَاِشُروُىنا )) 
 ذلك منو بياناً ملا كان ِف ْتاع عمر. 

 أقوال:  ٖفيو  (( َوابْ تَ ُغوْا َما َكَتَب اهلُل َلُكمْ )) 
 والسدي(.  طلب الولد )ُماىد، وعكرمة، -ٔ
 ليلة القْدر )ابن عباس، وكان يقرأ: }َوابْ تَ ُغواْ َما َكَتَب اهلُل َلُكْم{( -ٕ
 ما أحل اهلل تعاذل لكم ورخص فيو )قتادة(.  -ٖ

ُحوُر َأْكُلُو بَ رََكٌة  (( كلوا واشربوا))  يعِن السحور. * ثبت ِف السنة: "السَّ
َعًة ِمْن َماٍء فَِإنَّ اهلل َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َفاَل َتَدُعوُه َوَلْو َأْن ََيْرََع َأَحدُُكْم َجرْ 

رِيَن". )حم( َعن أيب سعيد. * وثبت أيضا: "نعم السحور  َتَسحّْ
ُ

َعَلى امل
َع أحدُُكُم النّْداَء واإِلناُء  التمر". )حل( عن جابر. * وثبت أيضا: "ِإذا َسَِ

 )حم ك د( عن أيب ىريرة. ٘ٛ.على يَِدِه َفاَل َيَضْعُو َحىتَّ يَ ْقِضي حاَجَتُو منُو"
اختلف ِف املراد باْليط  ٙٛ(( اْلَخْيُط اْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اَْلْسَودِ )) 

 أقاويل:  ٖاألبيض واْليط األسود على 
ٔ-  َ ما رواه سهل بن سعد قال: ملا نزلت }َفُكُلوْا واْشَربُوْا َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

اأَلْسَوِد{، فكان رجال إذا أرادوا  َلُكُم اْْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْْلَْيطِ 
الصوم ربط أحدىم ِف رجليو اْليط األبيض واْليط األسود، فال 

                                                 
1٘

غٍٛع اٌفغو أٚ ٠ظٕٗ ٠موة ِٕٗ. ِٚب موو ِٓ أْ  ثؤْ ٠ْوة ِٕٗ وفب٠زٗ ِب ٌُ ٠زؾمك  

اٌّواك ثٗ أماْ اٌصجؼ ٘ٛ ِب عيَ ثٗ اٌوافؼٟ فمبي: أهاك أماْ ثالي األٚي ثل١ًٌ "اْ ثالال 

٠ئمْ ثٍجً فىٍٛا ٚاّوثٛا ؽزٝ ٠ئمْ اثٓ أَ ِىزَٛ". * ٚل١ً: اٌّواك أماْ اٌّغوة، فبما ٍّؼٗ 

ها ِؾبفظخ ػٍٝ رؼغ١ً اٌفطو، ٚػ١ٍٗ لبي اٌصبئُ ٚاإلٔبء فٟ ٠لٖ فال ٠عؼٗ ثً ٠فطو فٛ

اٌط١جٟ: ك١ًٌ اٌقطبة فٟ أؽلوُ ٠ْؼو ثؤٔٗ ال ٠فطو اما ٌُ ٠ىٓ اإلٔبء فٟ ٠لٖ ٠ٚؤرٟ أْ رؼغ١ً 

 اٌفطو َِْٕٛ ِطٍمب، ٌىٓ ٘نا ِفَٙٛ ٌمت فال ٠ؼًّ ثٗ. )اٌف١ط(
1ٙ

 ف١ٗ ِمبثٍخ األٍٛك ثبألث١ط، وّب ٠مبثً ثبألؽّو أ٠عب.  
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يزال يأكل حىت يتبني لو رؤيتهما، فأنزل اهلل تعاذل بعُد }ِمَن 
 اْلَفْجْر{، فعلموا أنو إَنا يعِن الليل والنهار. 

اْليط أنو يريد باْليط األبيض ضوء النهار، وىو الفجر الثاين، وب -ٕ
األسود سواد الليل قبل الفجر الثاين. وروى الشعِب عن عدي بن 
حاَت: أنو عند إذل خيطني أبيض وأسود، وجعلهما َتت وسادتو، 
فكان يراعيهما ِف صومو، َث أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

َهاِر َوَسوَ  َا ُىَو بَ َياُض الن َّ اُد اللَّيِل(. فقال: )إنََّك َلَعرِيُض اْلِوَساِدِة، ِإَنَّ
وَُسَّْي خيطاً، ألن أول ما يبدو من البياض ِمتد كاْليط. واْليط 

 ِف كالم العرب عبارة عن اللون. 
ما حكي عن حذيفة بن اليمان أن اْليط األبيض ضوء الشمس،  -ٖ

وروَي َنُوُه عن علّي وابن مسعود. وقد روى َزٌر بن حبيش عن 
لم يتسحر وأنا أرى حذيفة قال: كان النِب صلى اهلل عليو وس

مواقع النبل، قال: قلت بعد الصبح؟ قال: ىو الصبح إِل أنو دل 
 !انعقد اْلجماع على خَلفوتطلع الشمس، وىذا قول قد 

وقد روى سوادة بن حنظلة عن ََسُرة بن جندب قال: قال رسول اهلل صلى 
ْسَتِطيُل اهلل عليو وسلم: )َِل َّيْنَ َعنَُّكم ِمْن ُسُحورُِكم أذاُن ِبالٍل وَ 

ُ
َِل الَفْجُر امل

ْسَتِطُْي ِف األُُفِق(. 
ُ

 َوَلِكن الَفْجُر امل
وروى احلارث بن عبد الرٓتن عن حممد بن عبد الرٓتن بن ثوبان قال: قال 

فَالَِّذي َكأَنَُّو َذَنُب السرحاِن ِلَ  ،النِب صلى اهلل عليو وسلم: )الَفْجُر َفْجرَانِ 
ا الْ  ،ُُيرُّْم َشْيئاً  لُّ الصَّالََة َوُُيَرُّْم َوأَمَّ ُمْسَتِطُْي اّلِذي يَْأُخُذ األُُفَق فَِإنَُّو ُيُِ

 الطََّعاَم(. 
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 ،إذا جرى وانبعث ،مصدر من قوْلم َفَجَر املاُء يَ ْفُجُر َفْجراً  (( الفجر)) 
فلذلك قيل للطالع من تباشْي ضياء الشمس من مطلعها: "فجر" ِلنبعاث 

مع على َترمي الطعام والشراب فيو وإباحتو فيكون زمان الصوم آّ ،ضوئو
 فيما سواه: ما بني طلوع الفجر الثاين وغروب الشمس. 

روى عطاء عن أيب ىريرة عن النِب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال: )أَْعَظُم 
َهاِر ِإْفطَاراً(.   ٚٛالصَّائِمنَي َأْجراً أَقْ َربُ ُهم مَن اللَّيِل َوالن َّ

 ِمنْ  اللَّْيلُ  أقْ َبلَ  ِإذاحلديث: " ،غروب الشمسراد ىنا: امل (( إلى اللايلِ )) 
ْمسُ  َوَغَرَبت ىاُىنا ِمنْ  النَّهارُ  وأْدبَ رَ  ىاُىنا ائِمُ  أْفَطرَ  فَ َقدْ  الشَّ  د ق)". الصَّ

 * والليل قسيم النهار، فاليوم ليل وهنار. .عمر عن( ت
 فيو قوِلن:  (( َوََل تُ َباِشُروُىنا )) 

 ماع )قول األكثرين(.عِن باملباشرة اْل -ٔ
 ما دون اْلماع من اللمس والقبلة )مالك(.  -ٕ

معان، ثالثها: مّس البشرة بغْي شهوة، وأكثر استعماْلا املس  ٖواملباشرة ْلا 
 بشهوة. واهلل أعلم.

يستدّل بو على أن اْلماع ينقض اإلعتكاف، ألنو  (( وأنتم عاكفون)) 
 ينافيو. 

ِف اْلَمَكان أي: أَقَاَم ِفيِو َوَلزَِمو، عتكاف من العكوف (( اإل عاكفون)) 
 وعكف ِف اْلَمْسِجد أي: أَقَاَم ِفيِو بنية اْلِعَباَدة.

: قَالَ  َعْمرٍو ْبنِ واإلعتكاف إن كان بني الصالتني يسمى تعقيباً، حلديث ا
َنا  َوَعقابَ  َرَجَع، َمنْ  فَ َرَجعَ  اْلَمْغِرَب، َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  َمعَ  َصلَّي ْ

                                                 
17

 ٌُٚ أعلٖ فٟ وزت اٌزقو٠ظ ٌٍّىزجخ اٌْبٍِخ، فبٌؾّل هلل ػٍٝ وً ؽبي. ونا موو اٌّبٚهكٞ،  
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َفُس، َحَفَزهُ  َقدْ  ُمْسرًِعا، َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َفَجاءَ  ،َعقابَ  َمنْ   الن َّ
 أَبْ َوابِ  ِمنْ  بَابًا فَ َتحَ  َقدْ  رَبُُّكمْ  َىَذا أَْبِشُروا،: "فَ َقالَ  رُْكَبتَ ْيِو، َعنْ  َحَسرَ  َوَقدْ 

َماِء،  َفرِيَضًة، َقَضْوا َقدْ  ِعَباِدي ِإذَل  اْنظُُروا: يَ ُقولُ  اْلَماَلِئَكَة، ُكمُ بِ  يُ َباِىي السَّ
. ثقات ورجالو صحيح إسناد ىذا: الزوائد ِف". )جو( و ُأْخَرى يَ ْنَتِظُرونَ  َوُىمْ 

 وقال. مسألة أو لدعاء يقضيها أن بعد اْللوس: الصالة ِف التعقيب)و 
 (الصالة بعد لصالةا انتظار املساجد ِف التعقيب: السيوطي
 !!والعبادة بين العشائين مهمة جدا  

 َوِمَّا َوَطَمًعا َخْوفًا رَب َُّهمْ  يَْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُ ُهمْ  تَ َتَجاىفَ }قال تعاذل: 
 : أقاويل ٗاملرادة ىنا  الصالة وِف. [ٙٔ: السجدة{ ] يُ ْنِفُقونَ  َرَزقْ َناُىمْ 

 . ٛٛوعكرمة( تادة)ق والعشاء املغرب بني التنفل -ٔ
 . وعطاء( )احلسن العتمة صالة ْلا يقال الِت العشاء صالة -ٕ
 . وعبادة( الدرداء )أبو ْتاعة ِف والعشاء الصبح صالة -ٖ
 .زيد( وابن ومالك واألوزاعي )ُماىد الليل قيام -ٗ

يستدل بو على أن اإلعتكاف مشروع ِف  (( في المساجد عاكفون)) 
الثالثة املفضلة. * وروى البيهقي َعْن ْتيع املساجد، وِل ِيتص باملساجد 

َأيب َواِئٍل قَاَل: قَاَل ُحَذيْ َفُة لَِعْبِد اهلِل يَ ْعِِن اْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي اهلُل َعْنُو: ُعُكوفًا 
بَ نْيَ َدارَِك َوَداِر َأيب ُموَسى َوَقْد َعِلْمُت َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم 

َِل اْعِتَكاَف ِإِلَّ ِف اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم " أَْو قَاَل: " ِإِلَّ ِف اْلَمَساِجِد  قَاَل: "
الثَّاَلثَِة " فَ َقاَل َعْبُد اهلِل: َلَعلََّك َنِسيَت َوَحِفُظوا أَْو َأْخطَْأَت َوَأَصابُوا. قال 

                                                 
11

َعبِعغِ{    َّ ٌْ ِٓ ا ُْ َػ َْٔصبِه: }رَزََغبفَٝ ُعُٕٛثُُٙ َو اأْلَ ِّ َؼب َِ بٌٍِه لَبَي: ف١َِٕب ََٔيٌَْذ  َِ  ِٓ ٌِ ْث ْٓ أََٔ َػ

ْغِوَة فاََل َْٔوِعُغ اٌَِٝ ِهَؽبٌَِٕب َؽزَّ  َّ ٌْ ِّٟ َصٍَّٝ هللاُ ا٠٢َْخَ، ُوَّٕب َُٔصٍِّٟ ا َغ إٌَّجِ َِ بَء ا٢ِْفَوحَ  َْ ٌِْؼ َٟ ا ٝ َُٔصٍِّ

. َُ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ  َػ١ٍَْ
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َع  العريب: معناه ِل اعتكاف كامالً، كقولو ِف صحيح احلديث: "َمْن َسَِ
النَّْداَء فَ َلْم يَْأتِِو َفاَل َصالََة لو إِل من عذر". )ى  حب ك( عن ابن عباس، 

 أي: ِل صالة لو كاملة. واهلل أعلم.
 وِف تسميتها حدود اهلل وجهان:  ،أي: ما حرم (( ُحُدوُد اهللِ )) 

 ألن اهلل تعاذل حدىا بالذكر والبيان.  -ٔ
 ملا أوجبو ِف أكثر احملرمات من احلدود.  -ٕ

 فيو قوِلن:  (( بَ يُِّن اهلُل َءيَاتِوِ ي ُ )) 
 عالمات متعبداتو.  -ٔ
 ىنا الفرائض واألحكام.اآليات  -ٕ

 الذي األعظم اهلل اسم(( قيل إنو اإلسم األعظم. * وثبت ِف السنة: "اهلل))
". وطو عمران وآل البقرة ِِف  الُقْرآنِ  منَ  ُسَورٍ  َثالثِ  ِِف  أجابَ  بو دعي إذا

 ىاتَ نْيِ  ِف  اأَلْعَظمُ  اللَّوِ  اْسمُ * وثبت أيضا: " .أمامة أيب عن( ك طب ى )
 ِعْمرَانَ  آلِ  وفاَِتَةِ { الرَِّحيمُ  الرَّْٓتنُ  ُىوَ  ِإِلَّ  إلو ِل واحد إلو وإْلُُكمْ } اآليَ تَ نْيِ 

 بنت أَساء عن( ى  ت د حم)". {الَقيُّومُ  احَليُّ  ُىوَ  ِإِلَّ  إلو ِل اهلل ادل}
  ٜٛ.يزيد

 وعان: َسعية ومرئية، ولك أن تقول: قولية وكونية.واآليات ن (( آياتو)) 
 

اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا  َنُكْم بِاْلبَاِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكا َوََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
ْثِم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ   ( ٛٛٔ) ِمْن َأْمَواِل النااِس بِاْْلِ

                                                 
19

َُّ ِبٌَِه اٌٍّه{    ًِ اٌٍُٙ ِٖ ا٠٢َِخ }لُ أِب ؽل٠ش: "اٍُ هللا األػظُ اٌنٞ اما كػٟ ثٗ أعبَة فِٟ ِ٘ن

 ! ٚهللا أػٍُ.موضوعا٠٢خ" )غت( ػٓ اثٓ ػجبً، فٙٛ 
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وعبدان بن  ،ة ِف امرئ القيس الكندينزلت ىذه اآلي (( سبب النزول)) 
وقد اختصما ِف أرض كان عبدان فيها ظاملًا وامرؤ القيس  ،ربيعة احلضرمي

 فكّف عن اليمني. ،فنزلت ىذه اآلية ،فأراد أن ُيلف ،مظلوماً 
خرج َمرج الغالب، فجميع أنواع اإلستنفاع داخلة فيو، واهلل  (( َل تأكلوا)) 

 أعلم.
 ِلن: فيو قو  (( أموالكم)) 

الودائع وما ِل تقوم بو بينة من سائر األموال الِت إذا جحدىا،  -ٔ
 حكم ُبحوده فيها. 

 أموال اليتامى الِت ىو مؤِتن عليها.  -ٕ
 فيو قوِلن:  (( بِاْلَباِطلِ )) 

 بالغصب والظلم.  -ٔ
 بالقمار واملالىي.  -ٕ

امِ ))  لتو. أو: مأخوذ من إدِلء الدلو إذا أرس (( َوُتْدُلوْا ِبَهآ ِإَلى اْلُحكا
 من قوْلم: قد أدذل َبجتو إذا قام ّٔا.  ،تقيموا احلجة ّٔا عند احلاكم

 أوجو:  ٖفيو  (( لتأكلوا)) 
 باْلحود.  -ٔ
 بشهادة الزور.  -ٕ
 برشوة احلكام.  -ٖ

 فيو قوِلن:  (( َفرِيقاً مِّْن َأْمَواِل النااسِ )) 
لتأكلوا بعض أموال الناس باإلَث، فعرب عن البعض بالفريق )كقولو  -ٔ

 تعاذل: "فريق ِف اْلنة وفريق ِف السعْي"، أعاذنا اهلل منها آمني(
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على التقدمي والتأخْي، وتقديره: لتأكلوا أموال فريق من الناس  -ٕ
 باإلَث.

َثْ لإلَث أَساء منها: الذنب، اْلطيئة، احلرج، اْلناح. و  (( باْلثم))  ىو:  اإْلِ
نب ام ِبعن اإلَث، أو جزاء اإلَث كما . واألثَعَلْيوِ  اْلعُقوبَة يْسَتحق الَِّذي الذَّ

 [ٛٙ: الفرقان{ ] أَثَاًما يَ ْلقَ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمنْ }ِف قولو: 
 ُيتمل وجهني:  (( َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ )) 

 تعلمون أهنا للناس.  -ٔ
 تعلمون أهنا إَث.  -ٕ

 
لَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأُتوا َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَِىلاِة ُقْل ِىَي َمَواِقيُت لِلنااِس َواْلَحجِّ وَ 

اْلبُ ُيوَت ِمْن ُظُهورَِىا َوَلِكنا اْلِبرا َمِن ات اَقى َوْأُتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِبَها َوات اُقوا 
 ( ٜٛٔ) اللاَو َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحونَ 

 ،وُها من األنصار ،أن معاذ بن جبل وثعلبة بن َغَنمة (( سبب نزولها)) 
 فنزلت ىذه اآلية. ، صلى اهلل عليو وسلم عن زيادة األىلة ونشأهتاسأِل النِب

مواضع، ِما يدل على  ٖٔىذا احلرف تكرر ِف القرآن ِف  (( يسألونك)) 
أُهية السؤال. وقد قال عليو الصالة والسالم: "قَ تَ ُلوُه قَ تَ َلُهُم اهلل َأدلَْ َيُكْن 

َؤاَل؟" )حم د ك( َعن ابْ  ن َعبَّاس، صحيح. * وِف احلديث ِشَفاُء اْلِعيّْ السُّ
َؤاُل، َفَسُلوا يَ ْرَٓتُْكُم اهلل، فَِإنَُّو يُ ْؤَجُر الموضوع : "اْلِعْلُم َخزَاِئُن َوِمْفَتاُحَها السُّ

ْسَتِمُع واحملب ْلم". )حل( عن علي.
ُ

َعلُّْم َوامل
ُ

اِئُل َوامل  ِفيِو أَْربَ َعٌة: السَّ
  ولو مواضع منها:سئلة مذموماِْلكثار من اْل: ٜٓالشاطِبوقال ، 
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 اٌّْٙٛه، ٚ٘ٛ فٟ اٌؼم١لح أّؼوٞ اٌّن٘ت. ٚهللا أػٍُ.صبؽت وزبة "اإلػزصبَ"   
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 كسؤال بعضهم: من أيب؟،  ِف الدين َل ينفعالسؤال عما  -ٔ
ؤال الرجل عن احلج: أكلَّ سك،  يزيد عن الحاجةأن يسأل ما  -ٕ

 عام؟
ذروين ما »ويدل عليو: ، إليو ِف الوقت غير احتياجالسؤال من  -ٖ

 ٜٔ«تركتكم
كما جاء ِف النهي عن  املسائل وشرارىا صعابأن يسأل عن  -ٗ

 ألغلوطاتا
كالسؤال عن قضاء ،  علة الحكم في التعبداتأن يسأل عن  -٘

 )لذا قالت عائشة: أحرورية أنت؟( الصوم للحائض دون الصالة.
كسؤال بِن ِإسرائيل عن ،  والتعمق التكلفأن يبلغ بالسؤال حّد  -ٙ

 البقرة وما ىي وما لوهنا؟
ولذلك قال ، الكتاب والسنة بالرأي معارضةأن يظهر من السؤال  -ٚ

  عيد: أعراقي أنت؟س
مالك عن اِلستواء سؤال ومن ذلك ، المتشابهاتالسؤال عن  -ٛ

 .. اخل. فقال: اِلستواء معلوم
وقد قال عمر بن عبد العزيز: ، بين السلفالسؤال عما حصل  -ٜ

 تلك دماء كف اهلل عنها يدي فال ألّطخ ّٔا لساين.
ففي احلديث: ، واإِلفحام وطلب الغلبة ِف اْلصام التعنتسؤال  -ٓٔ

)متفق عليو من حديث  «.أبغض الرجال إذل اهلل األلد اْلصم»
 عائشة(

                                                 
9ٔ

 هٚاٖ )ؽُ َ ْ ٘ـ( ػٓ أثٟ ٘و٠وح.  
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ُأِخَذ اسم اْلالل من استهالل الناس برفع أصواهتم عند رؤيتو،  (( اْلىلة)) 
 واْلالل ىو القمر أول الشهر. 

 :واختلفوا ِف اْلالل مىت يصْي قمراً  -
ى بعدىا قمراً. ٕ-ٔيسمى ىالِل لليلتني ) -ٔ  (، َث ُيَسمَّ
 (، َث يسمى بعدىا قمراً.ٖ-ٔالًِل إذل ثالث )يسمى ى -ٕ
 أن يستدير ِِبَطٍَّة دقيقة )األصمعي(.: يسمى ىالًِل حىت ُيجر -ٖ
يسمى ىالًِل إذل أن يبهر ضوؤه سواد الليل، فإذا ّٔر ضوؤه  -ٗ

 (.ٚ-ٔيسمى قمراً، وىذا ِل يكون إِل ِف الليلة السابعة )
ويريد ، يامهم وإفطارىممقادير األوقات لديوهنم وحّجهم وص (( مواقيت)) 

وقد يعرّب عن اْلالل بالشهر حلولو فيو. * وعلى ىذا  ،باألىلة وشهورىا
فإثبات أول رمضان بالرؤية )ِل باحلساب(، بدليل الكتاب كما أنو بدليل 
السنة واإلْتاع. * أما السنة فقولو عليو الصالة والسالم: "صوموا لرؤيتو 

ْكِمُلوا َشْعَباَن َثالَِثني". )ق( َعن أيب وأفطروا لرؤيتو فإن طغم عليكم فَأَ 
(: ٕٖٔ/ ُٕ٘ىَريْ َرة. * أما اإلْتاع، فقال شيخ اإلسالم ِف ُمموع الفتاوى )

"َوَقد َأْْتََع اْلُمْسِلُموَن َعَلْيِو. َوَِل يُ ْعَرُف ِفيِو ِخاَلٌف َقِدمٌي َأْصاًل َوَِل ِخاَلٌف 
رِ  َهِة احلادثني بَ ْعَد اْلِماَئِة الثَّالِثَِة َحِديٌث؛ إِلَّ أَنَّ بَ ْعَض اْلُمَتَأخّْ يَن ِمْن اْلُمتَ َفقّْ

َزَعَم أَنَُّو إَذا ُغمَّ اْلِْاَلُل َجاَز لِْلَحاِسِب َأْن يَ ْعَمَل ِف َحقّْ نَ ْفِسِو بِاحلَِْساِب 
ِإْن َكاَن ُمَقيًَّدا فَِإْن َكاَن احلَِْساُب َدلَّ َعَلى الرُّْؤيَِة َصاَم َوِإِلَّ َفاَل. َوَىَذا اْلَقْوُل وَ 

ْْتَاِع َعَلى ِخاَلِفِو. فََأمَّا  ْغَماِم َوَُمَْتصِّا بِاحْلَاِسِب فَ ُهَو َشاذّّ َمْسُبوٌق بِاإْلِ بِاإْلِ
 ات َّْباُع َذِلَك ِف الصَّْحِو أَْو تَ ْعِليُق ُعُموِم احلُْْكِم اْلَعامّْ ِبِو َفَما قَالَُو ُمْسِلٌم".

من بِن آدم، واحده ِإْنَسان من غْي َلفظو، َوقد  اْسم لْلجمع (( للناس)) 
ْنزِيل اْلَعزِيز:  يُ رَاد ِبِو اْلُفَضاَلء دون َغْيىم ُمرَاَعاة ِلَمْعن اإلنسانية َوِف الت َّ
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اإلنسان إنسانًا ِمن ناس وَسي }َوِإذا قيل َْلُم آمُنوا َكَما آمن النَّاس{. * 
ْيء نوسا أي: َتّرك وتذبذب.  الشَّ

 أُُمورَ  َِّٔا يُ َوق ُّْتونَ  للنَّاِس، َمَعادلُِ ومواقيت احلج. فاألىلة تقديره:  (( والحج)) 
 لِْلِعَباَداتِ  َمَعادلُِ  َوِىيَ  عُقوِدِىْم، َوَأَجلَ  ُزُروِعِهْم، أَْوقَاتَ  فَ يَ ْعَلُمونَ  ُدنْ َياُىْم،

َوق ََّتِة،
ُ

َياِم، أَْوقَاهَتا َِّٔا فَ يَ ْعرُِفونَ  امل * واحلج ىو القصد،  .َواحَلجّْ  رِ َواإِلْفطَا َكالصّْ
 واملراد قصد بيت اهلل احلرام ألداء فريضة احلج.

 ىو كلمة جامعة لكل ما ُيب اهلل ويرضى. (( البر)) 
 فيو ستة أقاويل:  (( تَْأُتوْا اْلبُ ُيوَت ِمن ظُُهورَِىا)) 

أن سبب نزول ذلك، ما روى داود عن قيس بن جبْي: أن الناس   -ٔ
دل يدخلوا حائطًا من بابو، فدخل رسول اهلل كانوا إذا أحرموا 

صلى اهلل عليو وسلم داراً، وكان رجل من األنصار يقال لو رفاعة 
بن أيوب، فجاء فتسور احلائط على رسول اهلل، فلما خرج من 
باب الدار خرج رفاعة، فقال رسول اهلل: )َما َٓتََلَك َعَلى ذِلَك؟ 

َخَرْجَت ِمْنُو َفَخَرْجُت ِمْنُو، فَ َقاَل َرُسوُل  فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اهلِل رَأَيْ ُتكَ 
فَ َقاَل: ِإْن َتُكْن  ٕٜاهلٍل َصلَّى اهلُل َعَليِو وَسلََّم: إيّن َرُجٌل َأْٓتَُس.

َأْٓتََس َفِديْ نُ َنا َواِحٌد( فأنزل اهلل تعاذل: }لَْيَس الربُّ{ اآلية )ابن 
 ،عباس(

يواء إليهن، كاإليواء إذل ، َُسَّْيْت بيوتًا لإلٖٜعن بالبيوت النساء -ٕ
 البيوت، ومعناه: ِل تأتوا النساء من حيث ِل ُيل من ظهورىن، 
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( ألُٔٙ رؾَّٛا فٟ ك٠ُٕٙ أٞ    ٌَ ّْ َْ )اٌُؾ ٛ َّّ ََ )) أؽٌّ (( ٠ؼٕٟ ِٓ لو٠ِ، وبٔٛا ٠ُ

خُ اٌْلح. ٍَ ب َّ  رْلكٚا، ٚاٌَؾ
9ٖ

 اٌجبة. فبٌيٚعخ ٌٙب وٕب٠بد ِٕٙب: اٌٍجبً، اٌج١ذ، اٌؾوس، اٌؾ١ٍٍخ، ػزجخ  
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 وأتوىن من حيث ُيل من قُ ُبلهن )ابن زيد(. 
أنو ِف النسيء وتأخْي احلج بو، حني كانوا َيعلون الشهر احلالل  -ٖ

حراماً بتأخْي احلج، والشهر احلرام حالًِل بتأخْي احلج عنو، ويكون 
وت وإتياهنا من ظهورىا مثاًل ملخالفة الواجب ِف احلج ذكر البي

وشهوره، واملخالفة إتيان األمر من خلفو، واْللف والظهر ِف كالم 
 العرب واحد )ابن َبر(. 

أن الرجل كان إذا خرج حلاجتو، فعاد ودل ينجح دل يدخل من  -ٗ
بابو، ودخل من ورائو، تطْياً من اْليبة، فأمرىم اهلل أن يأتوا بيوهتم 

 من أبوأّا. 
معناه ليس الرب أن تطلبوا اْلْي من غْي أىلو، وتأتوه من غْي بابو  -٘

 )قول أيب عبيدة(.
أنو مثٌل َضربو اهلل عز وجل ْلم، بأن يأتوا الرب من وجهو، وِل يأتوه  -ٙ

 من غْي وجهو.
وسيد املتقني ىو رسول اهلل عليو من اهلل الصالة والسالم،  (( اتّقى من)) 

 وآخركم أولكم أن َلوْ ! ِعباِدي يَااإلْلي القدسي املعروف: "حلديث الرباين 
 ِف  ذلك زَادَ  َما ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  َرُجلٍ  قَ ْلبِ  أَتْ َقى على كانوا وجنكم وإنسكم

 ". قال العلماء: ىو قلب حممد صلى اهلل عليو وآلو وسلم.َشْيئاً  ُمْلِكي
 من أمر كل ِف يينبغ أنو يستفاد منو: (( وأتوا البيوت من أبوابها)) 

 لو جعل قد الذي القريب، السهل الطريق من اإلنسان يأتيو أن األمور،
 حالة ِف ينظر أن ينبغي املنكر، عن والناىي باملعروف، فاآلمر موصال

 بعضو، أو املقصود ُيصل ّٔا الِت والسياسة، الرفق معو ويستعمل املأمور،
 مقصوده، بو ُيصل هلو،وأس طريق أقرب يسلك أن ينبغي واملعلم، واملتعلم



59 

 

 أن بد فال عليو، وثابر أبوابو من وأتاه األمور من أمرا حاول من كل وىكذا
 .املعبود امللك بعون املقصود لو ُيصل

 أوِصيكَ التقوى رأس كل شيء، فقد ثبت ِف احلديث: " (( واتقوا اهلل)) 
، اإِلسالمِ  َرْىبانِيَّة فإنوُ  باِْلهادِ  وَعَلْيكَ ،  كلّْ  رَأسُ  فِإنَّوُ  َتعاذل اهلل بِتَ ْقَوى

ماءِ  ِِف  َرْوحكَ  فِإنَّوُ  القْرآنِ  وِتالَوةِ  َتعاذل اهلل ِبذِكرِ  وعلْيكَ   ِِف  وذِْكُركَ  السَّ
 .سعيد أيب َعن( حم)". اأَلْرضِ 

فيو دليل على أن التقوى مفتاح الفالح. قال تعاذل:  (( لعلكم تفلحون)) 
ْر َعْنُكْم َسيَّْئاِتُكْم }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن  ُقوا اللََّو ََيَْعْل َلُكْم فُ ْرقَانًا َوُيَكفّْ تَ ت َّ

، وقال أيضا: }َوَمْن يَ تَِّق [ٜٕ]األنفال: َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم { 
 [ٖ، ٕالطالق:  ]مناللََّو ََيَْعْل َلُو ََمَْرًجا، َويَ ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث َِل َُيَْتِسُب { 

الفالح احلقيقي ىو الفالح األخروي: دخول اْلنان،  (( تفلحون)) 
والنجاة من النْيان، ونيل رضوان الرٓتن. ولتكون من املفلحني فتأمْل أخي 

نْيا احلبيب ىذا احلديث الصحيح ا الدُّ ُثُكْم َحِديثًا فاْحَفُظوُه!!! إَنَّ : "ُأَحدّْ
زَقَُو اهلل َماِل وِعْلمًا فَ ُهَو يَ تَِّقي ِفيِو رَبَُّو َوَيِصُل ِفيِو َرِٓتَُو أَلْربَ َعِة نَ َفٍر: َعْبٍد رَ 

، َوَعْبٍد َرزقَُو اهلل َتعاذل ِعْلمًا ودَلْ بَأْفَضِل الَمناِزلِ ويَ ْعَمُل هلل ِفيِو َحقًا فَ َهذا 
يَِّة يَ ُقوُل: َلْو أنَّ رل َماِل َلَعمِ  ْلُت ِبَعَمِل ُفالٍن فَ ُهَو يَ ْرزُْقُو َماِل فَ ُهَو صاِدُق الن ّْ

بِِنيَِّتِو فَأْجُرُُها َسواٌء، َوَعْبد َرزَقَُو اهلل َماِل ودلَْ يَ ْرزُْقُو ِعلمًا َِيِْبُط ِف مالو بغْي 
علم َِل يَ تَِّقي ِفيِو رَبَُّو َوَِل َيِصُل ِفيِو َرِٓتَُو َوَِل يَ ْعَمُل هلل ِفيِو َحقًا فَهذا بأْخَبِث 

نازِِل، َوعَ 
َ

ْبٍد دلَْ يَ ْرزُْقُو اهلل َماِل َوَِل ِعْلمًا فَ ُهَو يَ ُقوُل: َلْو أنَّ رل َماِل َلَعِمْلُت امل
 ِفيِو ِبَعَمِل ُفالٍن فَ ُهَو بِِنيَِّتِو َفوِزُرُُها َسَواٌء". )حم ت( َعن أيب َكْبَشة األَناري.

 
 تعاذل أعلم، وعلمو أَتّ  واهلل
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 (( ختامو مسك)) 
 

 أين الصائمون ؟؟
 ِإن": قَالَ  َوسلم َعَلْيوِ  اهلل لىص النَِّب  َعن سهل َعنروى الشيخان 

 َِل  اْلِقَياَمة، يَ ْوم الصائمون ِمْنوُ  يْدخل الريان، َلوُ  يُ َقال بَابا اْْلنَّة ِف 
 َِل  فَيقوُموَن، ؟الصائمون أَْين: يُ َقال َغْيىم، أحدٌ  ِمْنوُ  يْدخل

  ".أحدٌ  ِمْنوُ  يْدخل فَلم، أغلق دخُلوا فَِإذا، َغْيىم أحدٌ  ِمْنوُ  يْدخل
 

 (anamuslim.orgمسلم )أنا 
َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوًِل ِمَّْن َدَعا ِإذَل اللَِّو َوَعِمَل  }: تبارك وتعاذل ربناقال 

 [ٖٖ{ ]فصلت:  ِإناِني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ َصاحِلًا َوقَاَل 
اْدُعوا ِبَدْعَوِة اللَِّو " سيدنا املصطفى عليو الصالة والسالم:وقال 

 ". الُمْسِلِميَن الُمْؤِمنيَن ِعباَد اللاوِ : اّلِت ََسَّاُكْم َّٔا
 بن احلارث األشعري.( عن احلارث ت ن)حم 

 
 [كالتنْي   "ابن عباس"ليلة اْلميس ِف مكتب املعهد العاذل بنا ر ِتت بعون  ]

 
 وكتب: الفقْي أبو زيدان العريب، عاملو اهلل بلطفو اْلفي

WA: 0878 3601 3279 


